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Od kilku lat zmieniamy Bank, nie tylko modernizując jego wize-
runek, lecz także unowocześniając ofertę produktową. Jednym 
z wyzwań, z którym zmierzyliśmy się w ostatnich miesiącach, 
było przygotowanie nowoczesnego, kompleksowego pakietu 
dla studentów i absolwentów szkół średnich w wieku 18–26 
lat. Oferta stworzona dla tej grupy i przy jej znaczącym udziale 
zapewnia dostęp na bardzo korzystnych warunkach do kluczo-
wych dla niej produktów.
nowe PkO konto dla Młodych jest całkowicie bezpłatne – 0 zł 
kosztuje zarówno jego prowadzenie, jak i wypłaty ze wszyst-
kich bankomatów w Polsce i na świecie. darmowa jest również 
nowoczesna karta debetowa (po dokonaniu nią pięciu płatnoś- 
ci). wyjątkową propozycję stanowią preferencyjne warunki 
kredytu odnawialnego oraz uproszczona procedura wydawa-
nia karty kredytowej i udzielania kredytu gotówkowego. 
Oferta dla młodych uzupełnia portfel naszych nowoczesnych 
produktów dla dzieci i młodzieży. wiele z nich zasługuje na 
miano rewolucji, która wyznaczyła kierunek rozwoju całemu 
polskiemu sektorowi finansowemu. warto wspomnieć o pod-
danych dwa lata temu gruntownej rewitalizacji szkolnych 
Kasach Oszczędności, które stworzyły nowy standard w my-
śleniu o edukacji finansowej dzieci. Równie innowacyjnym po-
sunięciem było uruchomione z początkiem ubiegłorocznych 
wakacji PKO Konto dziecka w ramach oferty PKO Junior.
Jednym z naszych nadrzędnych celów jest zbudowanie wśród 
młodych ludzi świadomości długoterminowego oszczędzania, 
które w przyszłości pomoże im realizować śmiałe plany i speł-
niać marzenia. wdrożona pod koniec ubiegłego roku lokata 
PkO Pierwszy kapitał umożliwia nawet 12-letnie oszczędzanie. 
Proste narzędzie wspiera systematyczne gromadzenie i po-
mnażanie kapitału, który w przyszłości posłuży realizacji celów. 
To działa – w ciągu niespełna czterech miesięcy uruchomiono 
blisko 190 tys. lokat!

PAweł PlACZKe, 
dyRektOR dePaRtaMentu 
KlieNTA iNdYwiduAlNeGO

więcej na Bankomania.pkobp.pl
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w skład kompleksowych rozwiązań PKO Banku Polskiego wchodzi  
nie tylko nowoczesne konto osobiste, ale także pakiet dodatkowych  
produktów odpowiadających na potrzeby klientów w każdym wieku.

oferta 
baNku

Od juniora do seniora: PkO Bank 
Polski odpowiada na potrzeby 

wszystkich grup odbiorców. Tworzo-
ne rozwiązania mają nie tylko walor 
użytkowy (pozwalają w wygodny, 
nowoczesny sposób zarządzać oso-
bistymi finansami), ale także edu-
kacyjny. świadomość ekonomiczna 
umożliwia odnalezienie się w gąszczu 
produktów finansowych i dokonanie 
rozmyślnych wyborów.

lekko o finansach
z badań przeprowadzonych w 2010 
roku na zlecenie PKO Banku Polskiego 
przez grupę iQs wynika, że 88 proc. 
dzieci w wieku 7–12 lat dysponuje 
własnymi pieniędzmi. Zaszczepienie  
– im wcześniej, tym lepiej – fascynacji 
oszczędzaniem i gospodarowaniem 
finansami pomaga kształtować uni-
wersalne, ważne w życiu wartości, 
takie jak przedsiębiorczość, sztuka 

że w wersji na tablety i smartfony).
Na wszystkich poszukujących odpo-
wiedzi na ważne pytania dotyczące 
szeroko pojętej ekonomii i finansów 
czeka portal Bankomania.pkobp.pl. 
Pisane lekkim, przystępnym językiem 
teksty, wzbogacone o infografiki i ma-
teriały wideo wprowadzają w tajniki 
zarządzania budżetem i oszczędzania.

junior też potrafi  
Pakiet usług PKO Junior to bez 
wątpienia najprzyjemniejszy – co 

dokonywania wyborów, systema-
tyczność, cierpliwość, odpowiedzial-
ność, dotrzymywanie danego słowa. 
wyróżnikiem rozwiązań PKO Banku 
Polskiego jest kompleksowość – po-
szczególne grupy wiekowe znajdą 
w Banku bogatą paletę instrumen-
tów odpowiadających na ich spe-
cyficzne potrzeby. ważne jest też to, 
że w realizacji misji – wyrabiania od 
najmłodszych lat właściwych nawy-

ków finansowych – towarzyszy wiele 
dodatkowych atrakcji angażujących 
nie tylko najmłodszych, ale i ich ro-
dziców. To sprawia, że granica między 
edukacją i wychowaniem a zabawą 
nigdy nie była tak zatarta. 
Równolegle Bank prowadzi wiele 
działań, które dodatkowo wspierają 
edukację ekonomiczną najmłod-
szych, np. poprzez cykliczne wydaw-
nictwo „Brawo Bank” (dostępne tak-

BanK na całe życie
PKO Bank Polski jest jednym z pierwszych na świecie, który już kilkulatkom stworzył możliwość 
zarządzania swoimi finansami. w tym roku paletę produktów dla młodych ludzi uzupełnił 
pakiet rozwiązań dla studentów i absolwentów szkół wyższych. łącznie Bank obsługuje  
ponad 700 tys. osób w grupie wiekowej 0–26 lat. 

  Piotr Dembiński

potwierdzają zarówno rodzice, jak 
i dzieci – ze sposobów na to, by za-
przyjaźnić najmłodszych (do 13. roku 
życia) ze światem finansów. w jego 
skład wchodzi jeden z pierwszych 
na świecie serwisów bankowości in-
ternetowej dla najmłodszych, który 
pełni funkcję kompleksowego pro-
gramu edukacji finansowej. dzięki 
temu dziecko uczy się pod nadzorem 
rodzica świadomie zarządzać swoim 
minibudżetem, oszczędzać oraz zdo-
bywa praktyczną umiejętność ob-

Aby otrzymać więcej 
informacji o Bankomanii, 

zeskanuj kod QR.

Aby otrzymać więcej 
informacji o aplikacji „Brawo 
Bank”, zeskanuj kod QR.

0–13
Konto junior
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płacić telefonem za drobne zakupy 
i wypłacać gotówkę z bankoma-
tów. Aby dziecko mogło korzystać 
z portmonetki iKO, rodzic po zainsta-
lowaniu aplikacji na jego telefonie 
musi zarejestrować ją w serwisie  
Portmonetka.pkobp.pl, zaznaczając, 
że z produktu korzysta dziecko. w ten 
sposób aktywowany jest dzienny  
limit operacji w wysokości 150 zł, 
który ogranicza kwotę transak-
cji dokonywanych przez dziecko. 
Rodzic po rejestracji w serwisie 
Portmonetka.pkobp.pl może również 
kontrolować wydatki dziecka.

rewolucja w sKO  
w marcu miną dwa lata od rewita-
lizacji szkolnych Kas Oszczędności, 

jednego z najstarszych na świe-
cie programów systematycznego 
oszczędzania i przedsiębiorczości, 
realizowanego przez PKO Bank Pol-
ski od blisko 90 lat. nowe skO to 
prawdziwa rewolucja. w programie 
uczestniczy co trzecia szkoła podsta-
wowa, dzięki czemu dostęp do edu-
kacji finansowej ma ponad milion 
najmłodszych Polaków. 
Ponad 150 tys. uczniów zarządza 
swoimi finansami, wykorzystując 
do tego nowoczesne konto sKO. 
dzięki niemu uczniowie widzą online, 
co dzieje się z ich pieniędzmi. Bar-
dzo szybko dostrzegają też związek 
między wyrzeczeniem – jakim jest 
oszczędzanie – a nagrodą. Odset-
ki, podobnie jak na rachunku PKO 
Konto dziecka, są bowiem kapitali-
zowane co tydzień, a oprocentowa-

nie konta wynosi aż 4,5 proc. (do 
2500 zł, od nadwyżki – 2 proc.).
sKO to nie tylko rachunki dla 
uczniów, szkół i rad rodziców, ale 
wiele dodatkowych, także oddol-
nych, akcji i aktywności, które an-
gażują i integrują całe społeczności 
szkolne, osiedla czy gminy. Jednym 
ze znaków rozpoznawczych progra-
mu jest platforma szkolneBlogi.pl, 
poprzez którą prawie pół tysiąca 
placówek oświatowych z całej Pol-
ski dzieli się informacjami z życia 
szkoły i jej uczniów oraz opisuje 
działania podejmowane w związku 
z sKO. swoimi pomysłami na temat 
oszczędzania uczniowie wymieniają 
się również na profilu sKO na NK.pl 
(szkoła Oszczędzania). 

Pierwsze i jedyne
Na gimnazjalistów i licealistów czeka 
PKO Konto Pierwsze, nowoczesny, 
wygodny, bezpłatny rachunek z dar-
mowymi przelewami i wypłatami 
ze wszystkich bankomatów w Pol-
sce i na świecie. Jego użytkownicy 
otrzymują też kartę płatniczą, którą 
mogą płacić za zakupy w sklepach 
(także zbliżeniowo) i w internecie. 
Posiadaczem konta można zostać 
bez wychodzenia z domu – wystarczy 
wniosek złożony online, a umowa zo-
stanie dostarczona przez kuriera albo 
elektronicznie.

Pełna oferta
w tym roku nową odsłonę zyskał 
także pakiet rozwiązań dla studen-
tów i absolwentów wyższych uczelni: 
PKO Konto dla Młodych. Grupa ta 

stanowi znaczący odsetek społe-
czeństwa: według danych gus liczba 
studentów w Polsce wynosi niemal 
1,7 mln. tylko na rok akademicki 
2013/2014 przyjęto blisko 0,5 mln 
studentów.
w proces stworzenia pakietu, który 
najlepiej będzie odpowiadać na po-
trzeby tej grupy, Bank włączył sa-
mych zainteresowanych – obecnych 
i potencjalnych młodych klientów, 
którzy w licznych badaniach mó-
wili o swoich oczekiwaniach wobec 
banków i potrzebach finansowych. 
w efekcie powstało kompleksowe 
rozwiązanie, w skład którego wcho-
dzi nie tylko w pełni internetowe 
i mobilne konto osobiste, ale także 
pakiet nowoczesnych produktów 
pozwalających zbudować długoter-
minową relację z Bankiem.

PORadnik Bankowy

0–13 13–18 18–26
Konto Pierwsze Konto dla Młodych

OPinia 
dOradcy

Marta Perkowska
doradca kP z Oddziału 5 
w Poznaniu

Opinie użytkowników potwier-
dzają, że PKO Konto dla Mło-
dych odpowiada na najważ-
niejsze potrzeby finansowe 
osób rozpoczynających doro-
słe życie. Posiadacz rachunku 
to zazwyczaj osoba aktywna, 
lubiąca nowinki techniczne.  
Na pierwszym planie stawia 

łatwość samodzielnej obsłu-
gi, swobodę dostępu do środ-
ków oraz bogatą funkcjonal-
ność konta, a nade wszystko 
brak opłat (to zazwyczaj 
podstawowy argument, któ-
rym młodzi ludzie kierują się 
przy otwarciu konta). duże 
zainteresowanie budzi nowa 
funkcja Autooszczędzanie, 
doceniana przez użytkowni-
ków za prostą i wygodną for-
mę oszczędzania niewielkich 
kwot. Młodzi zwracają też 
uwagę na profesjonalizm ob-
sługi i możliwość osobistego 
kontaktu z doradcą. 

sługi konta bankowego. Rodzic lub 
opiekun prawny ma przy tym pełną 
kontrolę nad kontem dziecka, m.in. 
poprzez autoryzację zewnętrznych 
przelewów. 
uzupełnieniem oferty konta osobi-
stego dla najmłodszych jest wdrożo-
na w październiku 2013 roku lokata 
PKO Pierwszy Kapitał, która pozwa-
la na długoterminowe, 12-letnie 
oszczędzanie na dowolny cel wyzna-
czony przez rodzica.

Pierwsza portmonetka
w lutym 2014 roku korzystanie 
z kieszonkowego weszło w nową, 
bezgotówkową erę.
PKO Bank Polski umożliwił korzy-
stanie z portmonetki iKO dzieciom 
poniżej 13. roku życia. Pod kontro-
lą rodziców najmłodsi mogą teraz 
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Parametry PKO Konto dla Młodych 
dobrano na podstawie badań, 
zachowań i oczekiwań młodych osób.

oferta 
baNku

Przygotowanie nowoczesnej, 
kompleksowej oferty dla stu-

dentów i absolwentów szkół wyż-
szych było nie lada wyzwaniem. 
Mieliśmy świadomość, że tworzy-
my produkt nie tylko dla bardzo 
licznej (jedynie w roku akademic-
kim 2013/2014 naukę rozpoczęło 
0,5 mln studentów; łącznie jest ich 
blisko 1,7 mln), ale przede wszyst-
kim bardzo wymagającej grupy od-
biorców – wyjaśnia Paweł Placzke, 
dyrektor departamentu Klienta in-
dywidualnego.
Młodzi ludzie mają dziś jasno sprecy-
zowane potrzeby i potrafią doskona-
le porównywać dostępne na rynku 
oferty. dodatkowo są pierwszym po-
koleniem, które nie pamięta czasów 
„bez internetu”. Nowoczesne tech-
nologie nie mają przed nimi tajemnic  
i, będąc praktycznie całą dobę online, 
oczekują, że szybka, wygodna i mo-
bilna będzie również ich bankowość.

stworzone przez klientów
Parametry PKO Konto dla Młodych 
dobrano na podstawie badań za-
chowań i oczekiwań młodych osób. 

jego podstawowe wyróżniki to:
•  zero złotych za prowadzenie ra-

chunku, 
•  darmowe wypłaty z bankomatów 

na całym świecie,
•  bezpłatne przelewy internetowe, 

szczególnie często wykorzystywa-
ne przez młodych użytkowników 
sieci, którzy znacznie częściej niż 
ich rodzice robią zakupy online.

Posiadaczom nowego konta wyda-
wana jest wypukła karta płatnicza 
z logo MasterCard. dzięki funkcji 
zbliżeniowej świetnie sprawdza się 
ona przy płaceniu za drobne i więk-
sze zakupy. Można nią dokonywać 
płatności na całym świecie oraz 
w sklepach internetowych. Jest 
bezpłatna dla osób, które minimum 
pięć razy w miesiącu dokonają nią 
bezgotówkowych płatności nie-
zależnie od kwoty (w przypadku 
mniejszej liczby transakcji obowią-
zuje zasada: za każdą transakcję 
opłata jest obniżana o złotówkę). 
w bankomacie można użyć jej nie 
tylko do wypłaty gotówki, ale i do 
doładowania konta telefonu ko-
mórkowego. 

jedyny taKi PaKiet OPinia 
użytKOwniKa 

filip łuksza
student pierwszego roku 
finansów i Rachunkowości 
w wyższej szkole Zarzą-
dzania i Prawa im. Heleny 
Chodkowskiej w warszawie

w ofercie podoba mi się przede 
wszystkim to, że każde dokona-
nie transakcji bezgotówkowej 
obniża koszt posiadania karty 
i w ten sposób mogę mieć ją 
całkowicie za darmo. Nie ma 
limitu kwotowego, który należy 
przekroczyć, aby karta stała się 
bezpłatna. Ponadto atutem jest 
możliwość wypłacania gotówki 
w każdym bankomacie w Polsce 
i na świecie bez dodatkowych 
opłat. To duży plus dla młodej 
osoby. Cieszy mnie także to, 
że nie muszę ponosić kosztów 
związanych z prowadzeniem 
konta, a przelewy krajowe są 
bezpłatne. swobodnie mogę 
skorzystać z usług bankowości 
internetowej, np. z przelewu, do-
ładowania telefonu albo po pro-
stu sprawdzam, ile mam jeszcze 
środków na koncie.

Na rynku bankowym brakowało dotąd rozwiązania, które 
odpowiadałoby kompleksowo na potrzeby studentów, zwłaszcza jeśli 
chodzi o dostęp do kredytów. Pakiet PkO konto dla Młodych (18–26 lat) 
wypełnia tę niszę, zapewniając przyjazny, bezpłatny rachunek, wiele 
możliwości kredytowych oraz szereg innowacyjnych usług dodatkowych.  
 Joanna osuch

w bankowości internetowej iPKO 
klient może w pełni obsługiwać 
swoją kartę, m.in. zmieniać kod PiN, 
definiować dzienne limity transakcji 
(także internetowych) oraz wybrać 
jeden z 18 wizerunków awersu. 

Konto pod kontrolą
Ogromną popularnością wśród mi-
łośników nowoczesnych rozwiązań 
cieszy się innowacyjna aplikacja 
iKO, która pozwala zastąpić port-
fel… telefonem komórkowym. iKO 
umożliwia szybkie i bezpieczne 
dokonywanie płatności, podejmo-
wanie gotówki z bankomatów czy 
przelewy do innych osób na pod-
stawie ich numeru telefonu (więcej 
o ikO na str. 9).
Młodzi ludzie mają świadomość 
niemal nieograniczonych możliwo-
ści nowych technologii, ale i zwią-
zanego z nimi ryzyka. dlatego – jak 
wynika z badań – zależy im na stałej 
kontroli stanu swojego konta. stąd 
cenią sobie usługę Powiadomienia 
sMs, która pozwala na bieżąco śle-
dzić wszystkie operacje na koncie, 
lokatach i kredytach. Pięć pierw-

szych powiadomień jest bezpłat-
nych.

„Końcówki” mają moc
Nowoczesny, mobilny rachunek 
osobisty to tylko jeden z elemen-
tów pakietu „uszytego” z myślą 
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OPinia 
użytKOwniKa 

Michał smura
absolwent studiów licencjac-
kich na uniwersytecie Adama 
Mickiewicza w Poznaniu.

wiem, że PKO Bank Polski od 
lat współpracuje ze studenta-
mi. w moim środowisku oprócz 
kont dla młodych dużym zain-
teresowaniem cieszy się kredyt 
studencki oraz studencka karta 
kredytowa. ważne są również 
bezpłatne wypłaty z bankoma-
tów zarówno w kraju, jak i na 
świecie (osoby przebywające 
na stypendiach bardzo czę-
sto i chętnie z niej korzystają) 
oraz dostęp do bankowości 
elektronicznej bez opłat. Od 
momentu wprowadzenia apli-
kacji iKO doceniamy możli-
wość płatności przez telefon 
(jest to alternatywa dla osób, 
które nie decydują się na kartę 
do bankomatu, a jednocześnie 
nie chcą być ograniczani, jeśli 
chodzi o dostęp do środków na 
rachunku). no i wypukła karta 
debetowa wyglądająca jak 
prawdziwa kredytowa – pod-
nosi prestiż w oczach kolegów.
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o potrzebach młodych klientów. 
– Chcemy wesprzeć ich w chęci 
akumulacji kapitału – tak powstał 
pomysł na nową usługę: autoosz-
czędzanie. w niemal bezbolesny 
sposób (oszczędzając na tzw. koń-
cówkach transakcji) można dzięki 
niej zgromadzić środki na przyszłe 
cele, np. wakacje czy zakup nowego 
sprzętu – tłumaczy Paweł Placzke. 
użytkownik konta ma możliwość 
sam ustalić, że określona kwota 
od każdej transakcji (kartą, ikO lub 
przelewu) przekazywana będzie na 
odrębny rachunek. „Końcówką” 
może być kwota procentowa (np. 
1  proc.), stała (np. 2 zł) od każdej 
transakcji lub zaokrąglona reszta. 
w Autooszczędzanie warto włączyć 
całą rodzinę – student na pewno 
ucieszy się, jeśli „końcówki” prze-
każą  na jego konto rodzice czy 
dziadkowie. 
Znakomitym uzupełnieniem Au-
tooszczędzania jest atrakcyj-
nie oprocentowany Rachunek 
Oszczędnościowy Plus. Jeżeli zo-
stanie on otwarty do 30 listopa-
da 2014 roku, ulokowane na nim 
oszczędności do 999,99 zł będą 
oprocentowane w wysokości  
4 proc. w stosunku rocznym 

Darmowe prowadzenie konta i wypłaty 
z bankomatów na całym świecie  
oraz bezpłatne przelewy internetowe  
– to niejedyne atuty pakietu.

w okresie 6 miesięcy od dnia 
otwarcia rachunku oszczędnościo-
wego – o ile posiadacz konta będzie 
używał karty debetowej podczas 
zakupów (na łączną kwotę co naj-
mniej 350 zł miesięcznie).

limit od zaraz
Kredyt odnawialny bez prowizji  
– już w dniu otwarcia PKO Konto 
dla Młodych. To świetna informa-
cja dla wszystkich, którym zdarzą 

się niespodziewane wydatki lub za-
braknie pieniędzy do czasu wypła-
ty stypendium czy pensji. By mieć 
możliwość skorzystania z kredytu, 
wystarczy przedłożyć w Banku 
oświadczenie o uzyskiwanych do-
chodach* (w przypadku umowy 
o pracę) i regularnie zasilać PkO 
Konto dla Młodych. limit zostanie 
aktywowany z chwilą pierwszej 
wpłaty na konto. użytkownicy kon-

ta mogą również bez zbędnych for-
malności skorzystać z dopuszczal-
nego salda debetowego z limitem 
500 zł. 
Osoby chcące skorzystać z prefe-
rencyjnego kredytu studenckiego 
nie poniosą kosztów związanych 
z opłatą przygotowawczą za roz-
patrzenie wniosku kredytowego 
oraz przygotowanie i zawarcie 
umowy. studentom zaoferowano 
również uproszczoną procedurę 

otrzymania karty kredytowej – wy-
starczy tylko złożyć oświadczenie 
uzyskiwania co miesiąc minimum 
850 zł dochodu. 

na całe życie
Po ukończeniu przez posiadacza 
konta 26. roku życia rachunek zo-
stanie automatycznie przekształco-
ny w PKO Konto za Zero z zachowa-
niem numeru konta, historii, loginu 

i hasła do iPkO. Rozpoczynając dziś 
przygodę z bankowością – dzięki 
PKO Konto dla Młodych – można 
więc kontynuować ją przez całe 
dorosłe życie. Budowana od wczes- 
nych lat pozytywna historia kre-
dytowa i dobre relacje z bankiem 
będą procentować w przyszłości, 
gdy młodzi ludzie zechcą realizo-
wać marzenia o kupnie własnego 
M czy założeniu własnej firmy. 

* Osoby uzyskujące dochody z tytułu umowy o pra-
cę nie muszą dokumentować dochodu, wystarczy 
oświadczenie o wysokości dochodów.
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rzymy w to, że przyjdzie dzień, w którym bę-
dziemy zarabiać więcej, niż wydawać). wtedy 
z pomocą przychodzą nam banki. 
do czego potrzebny jest bank młodemu czło-
wiekowi? Nie tylko do tego, aby na co dzień 
zarządzać budżetem i dokonywać płatności, 
ale także po to, aby sprawdzić na żywym or-
ganizmie, jaki jest nasz potencjał, jaką war-
tość może mieć dla innych nasza praca i czy 
będziemy w stanie spłacić pożyczkę, której 
bank nam udzieli. A w przyszłości, kiedy przy-
będzie nam lat i doświadczenia, będziemy 
mieć lepszą pracę, wyższe pensje i spłacimy 
wszystkie zaciągnięte za młodu zobowią-
zania, to my będziemy przynosili do banku 
nasze oszczędności, żeby dawały nam zyski 
i mogły być pożyczane przedstawicielom ko-
lejnego pokolenia. 
Ta hipoteza cyklu życia, stworzona przez 
franca Modiglianiego, dwudziestowieczne-
go amerykańskiego ekonomisty włoskiego 
pochodzenia, jest podstawą funkcjonowania 
systemu kredytowego.
Musimy jednak wiedzieć, że gdy pożyczamy 
pieniądze na smartfona, tak naprawdę po-
życzamy… smartfona. Bo przecież za pomo-
cą pieniędzy nie wyślemy ukochanej osobie  
sMs-a. Pieniądz tylko ułatwia wzajemne 
przekazywanie sobie dóbr. Gdyby wartość 

Pieniądz nie jest wartością samą w sobie.  
to instrument wymiany. Robiąc zakupy, 

w rzeczywistości wymieniamy efekty naszej pra-
cy na efekty pracy kogoś innego. Na pytanie – co 
więc zrobić, żeby mieć pieniądze – odpowiedź jest 
prosta. Musimy umieć robić coś, czego potrze-
bują inni, którzy robią coś, czego potrzebujemy 
my i co będą chcieli z nami wymienić. 
Tak się jednak niefortunnie składa, że gdy je-
steśmy młodzi, mamy duże potrzeby, a czę-
sto niewielkie jeszcze umiejętności. Jest jed-
nak sposób na to, żeby wydawać więcej, niż 
zarabiamy (pod warunkiem że mocno wie-

do czego potrzebny jest młodemu człowiekowi bank?  
Także po to, aby sprawdzić, jaką wartość może mieć 
dla innych nasza praca.

okIem 
ekSPerta

PrzePis na Kasę
Pieniądze szczęścia nie dają – pocieszają się ci, którzy ich nie 
mają. Ale wszyscy czują, że lepiej jednak je mieć. Na szczęście 
większego wpływu nie mamy, ale na swój stan posiadania już tak. 
Trzeba tylko wiedzieć, czym pieniądze są, skąd się biorą i jak z nich 
korzystać.

robert Gwiazdowski

naszej pracy była równa wartości telefonu, 
moglibyśmy dokonać jej natychmiastowej 
wymiany na wymarzony model. Jeśli tak nie 
jest, możemy go pożyczyć. 
Nikt nie potrzebuje pieniędzy dla samych 
pieniędzy. Król Midas spełnił swoje naj-
większe marzenie w życiu – wszystko, czego 
dotknął, zamieniał w złoto, czyli ówczesny 
pieniądz. O to prosił i na swoje nieszczęście 
się doprosił. władca frygii po okresie eufo-
rii, jaką dało mu wielkie bogactwo, chciał 
po prostu coś zjeść. Ale obiadu nie było. 
Problem w jego przypadku polegał na tym, 
że również jedzenie było złotem. Pieniądze 
nie tylko nie dały mu szczęścia, ale w ogó-
le niczego. doskonale obrazuje to „pług 
Bastiata” – teoria dziewiętnastowiecznego 
francuskiego ekonomisty frédérica Bastia-
ta. Ponieważ w jego czasach nie było jeszcze 
smartfonów, dlatego pisał o pługu: farmer 
pożycza w banku pieniądze, żeby zapłacić 
nimi za pług. właściciel pługa może nie po-
trzebować aż tylu produktów farmera, żeby 
odpowiadały one wartości pługa, a bardziej 
potrzebować mebli produkowanych przez 
stolarza, który z kolei chciałby kupić frak 
i buty. 
wartość pieniądza jako miernika wartości 
produktów lub usług polega na tym, że ułatwia 
przeprowadzenie wymiany między właścicie-
lem pługa, farmerem, stolarzem, krawcem 
i szewcem. Nikt nie pożycza pieniędzy dla sa-
mych pieniędzy.
w istocie to wartość towarów, które w przy-
szłości wyprodukuje farmer za pomocą płu-
ga, stanowi podstawę ich wymiany na pług, 
pługa na meble, mebli na spodnie i dalej na 
kolejne produkty. Czy przykład ten nie poka-
zuje, że elementarne zasady ekonomii są pro-
ste jak konstrukcja pługa?

Robert gwiazdowski,
przewodniczący 
Rady nadzorczej 
Związku Przedsiębiorców 
i Pracodawców
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PKO Bank Polski, jeden z liderów bankowości mobilnej  
w finansach, stworzył aplikację iKO, umożliwiającą szybkie, 

wygodne i bezpieczne płacenie komórką.

baNk
w telefoNIe

dziś wystarczy telefon komórkowy, aby zarządzać środkami na koncie, płacić  
i korzystać z bankomatów. Rewolucja ta sprawiła, że bankowość stała się prostsza 
i wygodniejsza, przy zachowaniu najwyższych standardów bezpieczeństwa.  
Pod warunkiem że przestrzegamy kilku podstawowych zasad. 

Iwona wardzyńska-kaźmierczak

MOBilnie i POd KOntrOlą

Życie bez internetu? Niemoż-
liwe – odpowiedziałoby wie-

lu z nas. Coraz częściej inter-
net nosimy w kieszeni. Polacy, 
zwłaszcza młodzi, nie rozstają 
się z telefonami. Aż trzy czwarte 
internautów badanych niedaw-
no przez MasterCard przyznało, 
że źle się czuje, jeśli zapomni 
wziąć ze sobą smartfon. są 
otwarci na nowoczesne zasto-
sowania telefonów, takie jak 
płatności online.

Bez portfela
Bankowość mobilna to kolej-
na, po internetowej, rewolucja 
w finansach. Jednym z jej lide-
rów jest PKO Bank Polski, który 
w 2013 roku stworzył aplika-
cję iKO, umożliwiającą szybkie, 
wygodne i bezpieczne płacenie 
komórką. Niepotrzebny jest już 
portfel ani nawet karta płatni-
cza. wystarczy telefon z apli-
kacją generującą sześciocyfro-
wy kod, który należy wpisać  
– tak jak w przypadku karty po-
dać PiN – na terminalu płatni-
czym. w analogiczny sposób fo
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możemy wykorzystać iKO do 
wypłaty gotówki z bankoma-
tu czy wystawienia czeków  
w postaci dziewięciocyfrowego 
kodu, który można zrealizować 
bez potrzeby połączenia z inter-
netem lub przekazać do zreali-
zowania innej osobie, na przy-
kład dziecku przebywającemu 
na koloniach. 

do zakupu jeden klik
Zakupy w internecie to dla mło-
dych ludzi czynność tak natural-
na jak oddychanie. doceniają 
nie tylko to, że w e-sklepach jest 
taniej, lecz także fakt, że sam 
proces jest znacznie szybszy 
i wygodniejszy. siedząc w fotelu, 
można zapełnić lodówkę, kupić 
nowy komputer i prezenty uro-
dzinowe dla bliskich. 
Płatność można uregulować 
przelewem internetowym lub 
wspomnianym już iKO – wystar-
czy, że z listy dostępnych spo-
sobów płatności wybierzemy 
„Płacę z iKO” – i zatwierdzimy 
transakcję jednorazowym ko-
dem wygenerowanym w apli-

kacji. Ten sposób płatności ma 
dodatkową zaletę: znacznie 
przyspiesza dostawę zakupio-
nych w sieci towarów. Cały 
proces jest bardzo szybki – wy-
starczy wpisanie kodu z aplikacji 
na stronie www i potwierdzenie 
transakcji w telefonie. sprze-

dOBre nawyKi   
w BanKOwOści 
MOBilnej

•  uaktywnienie blokady 
dostępu do telefonu, 

•  instalacja oprogramowa-
nia antywirusowego, 

•  świadome korzystanie 
z internetu, 

•  regularna aktualizacja 
systemu operacyjnego, 

•  niestosowanie łatwych 
do odgadnięcia kodów 
PiN, 

•  unikanie użyczania urzą-
dzenia innej osobie.

dawca otrzymuje komunikat, że 
płatność została uregulowana, 
dzięki czemu może on przystąpić 
od razu do wysyłki naszego za-
mówienia.

100 proc. bezpieczeństwa
Czy to bezpieczne? – zapyta 
niejeden sceptyk. Każde rozwią-
zanie ułatwiające zarządzanie 
finansami, jak przelewy inter-
netowe czy iKO, jest chronione 
wielopoziomowym systemem 
zabezpieczeń. w przypadku iKO 
jednorazowy kod jest ważny tyl-
ko przez dwie minuty, a w przy-
padku zachowania domyślnych 
ustawień limitów każda większa 
transakcja wymaga potwierdze-
nia Pin-em w aplikacji. użyt-
kownicy mogą sami ustalać wy-
sokość kwoty bez zatwierdzania 
Pin-em oraz dzienne limity 
poszczególnych typów transak-
cji. wyraźnie widać, że są one 
bardzo podobne do zasad towa-
rzyszących bankowości interne-
towej. wystarczy kilka prostych 
kroków, aby cieszyć się wygodą 
nowoczesnych płatności. 
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Kogo ze światowych gwiazd 
muzyki chętnie słuchasz? Masz 
jakiś wzorzec?
Mam kilka wzorów pod wzglę-
dem wokalnym. uwielbiam gło-
sy whitney Houston, jessie j czy 
Beyoncé. uważam, że to właśnie 
te artystki ze świata komercyj-
nego są godne podziwu. 

w ubiegłym roku wystąpiłaś 
jako support przed światową 
gwiazdą justinem Bieberem, 
podczas jego koncertu w Polsce. 
jak wspominasz to wydarzenie?
do tej pory ciężko mi w to uwie-
rzyć, bo pamiętam, kiedy mia-
łam 17 lat, sama byłam na jego 
koncercie, a po 3 latach stanę-

liśmy na tej samej scenie. To 
wydarzenie uświadomiło mi po 
raz kolejny, że nawet najbardziej 
niemożliwe marzenia są w za-
sięgu ręki.

Ponieważ, jak sama piszesz, 
doświadczasz życia, a jego 
nieodłączną stroną są pienią-
dze, to powiedz, do czego są ci 
one najbardziej potrzebne. na 

telnikami tym, co otacza mnie 
na co dzień. Opisuję nie tylko 
życie piosenkarki, ale przede 
wszystkim normalnej dziewczy-
ny, która każdego dnia zmaga 
się z takimi zdarzeniami i uczu-
ciami, z jakimi borykają się jej 
rówieśnicy. Jestem szczera. ist-
nieję dzięki swoim czytelnikom 
i fanom, więc pragnę im podzię-
kować regularnym kontaktem. 
w ten sposób z nimi rozmawiam. 

jak zaczęła się twoja fascyna-
cja muzyką?
w wieku 12 lat zaczęłam śpiewać 
w szkolnym chórku, w gimnazjum 
zostałam już solistką, wcześniej 
zakładałam też podwórkowe ze-

społy. Odkąd pamiętam, pisałam 
teksty i układałam piosenki. To 
gdzieś tam we mnie przez kilka 
lat dojrzewało. do obrania kon-
kretnej ścieżki muzycznej zmo-
tywowały mnie przeglądy mu-
zyczne, których kilka wygrałam. 
Zaczęłam bardziej interesować 
się muzyką, szkolić w tym kie-
runku, śpiewałam dosłownie non 
stop i tak zostało mi do dziś.

wszystkie twoje piosenki i te-
ledyski w sieci zostały obejrza-
ne ponad 40 mln razy. jesteś 
prawdziwą gwiazdą internetu. 
spodziewałaś się, że dzięki nie-
mu będziesz tak popularna?
nigdy w życiu! kiedy w wieku  
13 lat zakładałam swój pierwszy 
blog, nie miałam jeszcze świado-
mości, jaką siłę ma internet. Po-
woli zaczęłam oswajać się z tym 
2 lata później, kiedy udało mi się 
zebrać sporą liczbę czytelników. 
Pamiętam, kiedy moje statystyki 
dobiły do 40 tys. odsłon łącznie 
– byłam taka szczęśliwa i z nie-
dowierzaniem dzieliłam się tym 
z mamą, że przecież nasze ro-
dzinne miasto (zgorzelec) ma tylu 
mieszkańców. Teraz łączna liczba 
odsłon mojej strony wynosi pra-
wie 100 mln. Brzmi to trochę abs-
trakcyjnie, ale co tu ukrywać, ma 
to dla mnie dużą wartość. Bardzo 
się cieszę, że byłam w pewnym 
sensie prekursorką internetowe-
go sukcesu w Polsce, obecnie jest 
to na porządku dziennym, ale kil-
ka lat temu dopiero przecierałam 
szlaki.

Bardzo znany wśród młodzieży 
jest też twój lifestyle’owy blog. 
O czym najchętniej piszesz, czym 
chcesz się dzielić z fanami?
Piszę o swoim życiu, pasjach, 
marzeniach i emocjach. lu-
bię dzielić się ze swoimi czy-

istnieję dzięKi fanOM 
jedna z pierwszych artystek, które poznały siłę internetu. Pod koniec 2011 roku była najczęściej 
wyszukiwaną osobą w Polsce według rankingu Google. Ze swoimi fanami prowadzi nieustanną 
rozmowę na blogu, a oprócz tego koncertuje. jak na 21 lat – osiągnęła już wiele. Honorata 
skarbek, czyli Honey, odkrywa swoje spojrzenie na życie.    
 rozmawiała anna Nawrocka 

co wystarcza gaża młodej ar-
tystki?
Moja rodzina żyła na standar-
dowym poziomie i zawsze by-
łam uczona oszczędności. Nie 
wymagałam, żeby rodzice ku-
powali mi drogie buty, nawet 
kiedy pozwalał im na to budżet. 
Nauczono mnie rozsądku i sza-
cunku do pieniądza. Między 
innymi dzięki temu w wieku 21 
lat stać mnie na wybudowanie 
wymarzonego domu. Przez kil-
ka lat odkładałam każdy grosz 
z myślą o większej inwestycji. 
i to się udało.

jaki aspekt twojej działalno-
ści najbardziej ci odpowiada, 
a jaki jest najbardziej dochodo-
wy? jesteś przykładem osoby, 
która zarabia na tym, co naj-
bardziej lubi robić?
Robię to, co kocham, a przy tym 
potrafię się sama utrzymać. Je-
stem ogromnie wdzięczna loso-
wi, że dał mi taką szansę. 

największa awangarda, na jaką 
pozwoliłaś sobie dzięki swojej 
pracy? jest jakieś szaleństwo, 
o którym marzysz?
Jeśli już na coś sobie pozwalam, 
to tylko na rzeczy, które są przy-
datne w życiu lub w mojej pra-
cy. dobry laptop, drukarka czy 
aparat fotograficzny. Nie wy-
daję pieniędzy na drogie buty, 

Na blogu lubię dzielić się ze swoimi czytelni-
kami tym, co otacza mnie na co dzień. Opisuję 
nie tylko życie piosenkarki, ale przede wszyst-
kim normalnej dziewczyny.
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torebki itp. – to zupełnie nie 
w moim stylu. Moja szafa pęka 
w szwach, ale to dzięki blogo-
wi. Jeśli miałabym więcej cza-
su i mniej pracy, na pewno nie 
oszczędzałabym na podróżach, 
które uwielbiam!

jakie masz najbliższe plany 
rozwoju swojej kariery zawo-
dowej? Gdzie widzisz się za  
5 lat? co chciałabyś zrealizo-
wać i muzycznie, i prywatnie?
za 5 lat wciąż chciałabym ro-
bić muzykę, pisać piosenki, ba-
wić się swoją karierą. Chcę też 
mieć taki dobry kontakt z fana-
mi, jaki mam dotychczas. Życie 
pisze różne scenariusze, a ja 
nie jestem w stanie przewidzieć 
swojej przyszłości. Będę się sta-
rała robić wszystko, żeby być 
szczęśliwym i spełnionym czło-
wiekiem. Prywatnie chciałabym 
otaczać się dobrymi ludźmi. Ma-
rzę również o założeniu rodziny, 
ale nie jestem w stanie stwier-
dzić, kiedy to nastąpi. Obecnie 
zaczynam pracę nad kolejną 
płytą, która powinna pojawić się 
pod koniec 2014 roku. wkrótce 
rozpocznę następną trasę kon-
certową, której nie mogę się już 
doczekać!

czy twój sposób na życie po-
leciłabyś innym młodym lu-
dziom?
Na pewno zachęciłabym ich do 
realizacji swoich marzeń. Nie-
zależnie od tego, jak bardzo wy-
dają się one nierealne. Zauwa-
żyłam, że młodzi ludzie boją się 
wyzwań, nie chcą wychodzić 
poza obowiązujące ramy spo-
łeczne. Trzeba mierzyć wysoko 
i dążyć do tego, aby wznosić 
się coraz wyżej. wszystko jest 
w zasięgu ręki. dzięki ciężkiej 
pracy, determinacji i wierze 
w siebie można zdobyć każdy 
szczyt.
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Każdy z nas ma inne plany i marzenia.  
doradcy Banku służą pomocą w doborze produktów,  
które wpisują się w potrzeby i profil ryzyka klienta. 

INweStYCJe 
I lokatY

Któż nie marzy o tym, aby mieć 
piękne mieszkanie, samochód, 

a wakacje spędzać w egzotycz-
nych krajach. Aby realizować 
te plany, młodzi ludzie powinni 
zacząć od… nauki oszczędzania. 
Postaramy się pomóc w tej edu-
kacji i pokażemy, w jaki sposób 
odkładać pieniądze, aby w dalszej 
lub bliższej przyszłości móc reali-
zować potrzeby i marzenia.

Karol jest na ostatnim roku stu-
diów. chciałby za mniej więcej  
2 lata kupić mieszkanie. Od roku 
pracuje. wie, że może otrzymać 
kredyt z dopłatą państwa (w ra-
mach programu „Mieszkanie dla 
Młodych”). zdaje sobie też spra-
wę, że im jego oszczędności będą 
większe, tym lepsze warunki kre-
dytowe otrzyma w banku. w tej 
chwili ma już odłożone 10 tys. zł 
– mieszkanie, o jakim marzy, 
kosztuje ok. 200 tys. zł. Postana-
wia dalej oszczędzać.
Bank zaproponował Karolowi kil-
ka rozwiązań. Zdecydował się on 

– dla singla), będzie potrzebował 
kredytu w wysokości ok. 70 proc.  
wartości kupowanego mieszka-
nia, czyli zdecydowanie mniej niż 
na początku. w tej sytuacji będzie 
miał szansę na niższe oprocento-
wanie kredytu mieszkaniowego.

Ola i Mateusz to szczęśliwi rodzi-
ce trzymiesięcznej tosi. Postano-
wili zabezpieczyć jej przyszłość 
finansową. spodziewają się, że 
za kilkanaście lat trzeba będzie 
zapłacić za jej kursy językowe 
za granicą lub dołożyć do kupna 
mieszkania albo wyprawić wese-
le. w tej chwili pracuje tylko Ma-
teusz, więc nie są w stanie odkła-
dać dużych kwot. 
Po rozmowie ze swoim doradcą 
w PKO Banku Polskim, Mateusz 
i Ola zdecydowali się skorzystać 
z propozycji Autooszczędzania. 
dzięki temu na wskazanym ra-
chunku w Banku będą się auto-
matycznie odkładać określone 
kwoty przy każdym przelewie lub 
od każdej transakcji wykonanej 

zdeponować oszczędności na od-
nawialnej lokacie 15-miesięcznej 
(oprocentowanie 3,5 proc. w ska-
li roku), a później na założenie 
krótszego depozytu. dodatkowo 
Karol podjął decyzję o założe-
niu  lokaty PKO Pierwszy Kapitał, 
czyli programu systematycznego 
oszczędzania. Będzie co miesiąc 
oszczędzał 1000 zł (Program 500 
z podwójnymi wpłatami). Opro-
centowanie środków na tym de-
pozycie zależy od trzymiesięcznej 
stawki rynku międzybankowego 
(wiBOR 3M). im wyższy będzie 
ten wskaźnik, tym naliczane odset-
ki będą wyższe. dodatkowo kwota 
oszczędności może być powięk-
szona o premię odsetkową za re-
gularne wpłaty. dzięki temu, łącz-
ne oprocentowanie może wynieść 
3,21 proc. w skali roku. Po 2 latach, 
przy niezmienionych warunkach 
rynkowych, na rachunku Karola 
będzie blisko 25 tys. zł. dodając do 
tego tradycyjny depozyt i dopłatę 
do kredytu MdM (10 proc. war-
tości kupowanej nieruchomości 

Oszczędzanie  
– iM wcześniej, tyM lePiej
Młodzi ludzie, chcąc spełnić swoje potrzeby i marzenia, powinni jak najszybciej zacząć 
odkładać nawet drobne kwoty. PKO Bank Polski oferuje wiele produktów, które 
umożliwiają gromadzenie kapitału niezbędnego do tego, by podróżować albo kupić lokum. 

  roman Grzyb

kartą. doradca proponował do 
wyboru trzy rozwiązania: odkłada-
nie stałej kwoty, stałego procentu 
albo zaokrąglenia do 1 zł. Mateusz 
i Ola zdecydowali się na pierwsze 
rozwiązanie i od każdej transakcji 
będą odkładać 2 zł. wyliczyli, że 
w ciągu miesiąca dokonują średnio 
ok. 30 transakcji kartą i 15 prze-
lewów. Będą więc miesięcznie 
odkładać dla swojego dziecka  
ok. 90 zł i zbytnio nie odczu-
wają tego w domowym budże-
cie. Postanowili też założyć Tosi 
rachunek PKO Konto dziecka 
z oferty PKO Junior i wskaza-
li ten rachunek jako docelowy 
w ramach Autooszczędzania. do 
2,5 tys. zł oprocentowanie na 
tym rachunku wynosi 4,5 proc. 
w skali roku (powyżej tej kwoty  
2 proc.). jak nietrudno wyliczyć, po 
nieco ponad 2 latach regularnego 
oszczędzania ten limit zostanie 
osiągnięty. Założą wówczas nawet 
na 12 lat lokatę PkO Pierwszy ka-
pitał. innym możliwym rozwiąza-
niem jest kupno jednostek uczest-
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nictwa funduszy PkO tfi. Można 
je nabywać indywidualnie, prze-
znaczając na ten cel stałą kwotę, 
lub inwestować wybrane fundusze 
w ramach 1 z 4 wariantów Osobi-
stego Programu inwestycyjnego. 
dzięki Autooszczędzaniu istnieje 
możliwość, że Mateusz i Ola za-
oszczędzą rocznie prawie 1100 zł. 
Prawdopodobnie po 18 latach, 
czyli w momencie uzyskania przez 
Tosię pełnoletniości, będą dyspo-
nowali kwotą ok. 20 tys. zł i to przy 
założeniu, że Ola nie wróci do pra-
cy. Jeśli ją podejmie, to będą mogli 
oszczędzać więcej, np. odkładać 
od każdej transakcji 4 zł. wówczas 
kwota, którą uda im się zgromadzić 
dla Tosi, będzie dużo wyższa.

Grzegorz marzy o podróży dooko-
ła świata. jest świeżo po studiach 
i stosunkowo nieźle zarabia. Może 
więc pomyśleć o realizacji swoich 
marzeń – chciałby to zrobić na 
swoje 30. urodziny. jest gotów od-
kładać miesięcznie 500 zł.
doradca miał kilka propozycji. 
Grzegorz może zacząć oszczę-
dzać na lokacie Pierwszy Kapi-
tał albo na 15-miesięcznej lo-
kacie odnawialnej (3,5 proc. 
w skali roku) lub kupować co 
miesiąc obligacje skarbu państwa,  
np. dwuletnie (3 proc. w skali roku  
– luty 2014 roku). w razie potrzeby 
można je sprzedać przed terminem 
wykupu, zachowując naliczone od-
setki, a uiszczając jedynie niewielką 
opłatę w wysokości 1 zł od każdej 
obligacji. Grzegorz mógłby też co 
miesiąc przeznaczać stałą kwotę na 
kupno jednostek uczestnictwa fun-
duszy zarządzanych przez PkO tfi. 
Ciekawe rozwiązanie stanowi rów-
nież konto oszczędnościowe – to 
w przypadku, gdy priorytetem jest 
stały dostęp do zdeponowanych 
pieniędzy (oprocentowanie dla 
nowych środków – do 3,1 proc.). 
Jego zaletą jest możliwość wy-
cofania pieniędzy w dowolnym 

momencie, gdy nagle okaże się, 
że są one potrzebne na inne cele. 
Grzegorz jest osobą bardzo ostroż-
ną, zdecydował się na inwestycje 
w obligacje skarbu państwa. Po  
5 latach, nie licząc odsetek, będzie 
miał do dyspozycji 30 tys. zł, więc 
kwotę, która na pewno wystarczy 
mu, by objechać świat dookoła.

Monika i andrzej są bardzo zapo-
biegliwi. właśnie rozpoczęli pierw-
szą pracę i postanowili, że muszą 

się zabezpieczyć, aby w przyszło-
ści nie korzystać tylko z „państwo-
wej emerytury”. do osiągnięcia 
wieku emerytalnego andrzejowi 
zostały 42 lata, a Monice 40 lat. 
im wcześniej rozpoczyna się 
oszczędzanie na przyszłą emery-

turę, tym odkładana kwota może 
być mniejsza. Andrzej i Monika 
zdecydowali, że będą odkładać 
po 200 zł miesięcznie. zapropo-
nowano im Pakiet PkO tfi. ich 
pieniądze będą inwestowane 
w subfundusze PKO Zabezpiecze-
nia emerytalnego. są to specjalne 
fundusze adresowane do osób 
oszczędzających na przyszłość. 
ich strategia inwestycyjna zmie-
nia się w miarę zbliżania do wieku 
emerytalnego swoich klientów. 

Najpierw środki będą inwestowa-
ne w akcje firm, które są bardziej 
ryzykowne, ale dają szansę na 
większe zyski. Z czasem zmieniają 
swój profil inwestycyjny, zmniej-
szają zaangażowanie w akcje na 
rzecz bardziej bezpiecznych jed-

nostek funduszy obligacyjnych 
i skarbowych. 
w zakresie tego samego pakietu 
emerytalnego można oszczędzać 
również na indywidualnym Kon-
cie emerytalnym (ike) lub indy-
widualnym Koncie Zabezpieczenia 
emerytalnego (ikze). w ramach 
ustawowych limitów, osoby do-
konujące wpłat korzystają z pre-
ferencji podatkowych, między in-
nymi zyski wypracowywane przez 
fundusze są zwolnione z podatku 
od zysków kapitałowych. Przy 
iKZe bonus podatkowy polega też 
na odliczeniu wpłat od podsta-
wy opodatkowania (w ten spo-
sób można już w chwili inwestycji 
zmniejszyć należny podatek Pit)  
– roczny limit wpłat wynosi prawie 
4,5 tys. zł. z kolei przy wypłacie pie-
niędzy, już w wieku emerytalnym, 
obowiązuje zryczałtowany poda-
tek dochodowy PiT w wysokości 
10 proc. w przypadku wypłat z ike 
podatek dochodowy PiT nie jest 
pobierany, a limit wpłat na to konto 
wynosi w tym roku ponad 11 tys. zł. 

ani zawsze podobały się sporto-
we samochody. Ostatnio w jed-
nym z komisów oglądała praw-

Karol planuje za dwa lata kupno miesz-
kania. Brakuje mu ok. 26 tys. zł na wkład 
własny. Jeśli zdecyduje się na lokatę PKO 
Pierwszy Kapitał i będzie zasilał ją 1000 zł 
miesięcznie (Program 500 z podwójnymi 
wpłatami), uzbiera niezbędny kapitał.
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wyższość kart nad gotówką 
jest bezdyskusyjna. Jeśli 

stracimy pieniądze, konsekwen-
cje ponosimy my, a szanse na 
ich odzyskanie są bliskie zeru. 
skradzioną bądź zgubioną kartę 
można natychmiast zastrzec – od 
tego momentu bank odpowiada 

za dokonane nią transakcje. Od-
powiedzialność klienta za opera-
cje dokonane przed zgłoszeniem 
utraty karty ograniczona jest do 
równowartości 150 euro. karta 
wygrywa też w kategorii „wy-
goda”, zarówno przy zakupach 
w tradycyjnym sklepie, jak i in-
ternetowym. wszystkie nowo 
wydawane karty PKO Banku Pol-
skiego są wyposażone w funkcję 
zbliżeniową, którą klient może 
wyłączyć, jeśli woli tradycyjną 
formę autoryzacji. Najpopu-
larniejsze obecnie są karty de-
betowe i kredytowe. warto je 

odróżniać i mieć w portfelu oba 
rodzaje „plastików”.

na początek: debetowa
Kartę debetową zazwyczaj otrzy-
mujemy bezpłatnie wraz z otwar-
ciem rachunku. umożliwia ona 
bezgotówkowe zakupy, korzy-

stanie z bankomatów, a także 
z funkcji cash-back, czyli wypłat 
gotówki przy okazji płatności np. 
w sklepie.
Należność jest od razu potrącana 
z naszego rachunku, co oznacza, 
że – aby dokonać zakupu – wy-
maganą kwotę pieniędzy musimy 
mieć na własnym koncie. Nale-
ży też pamiętać o limicie dzien-
nych transakcji (parametry te 
można samodzielnie zmienić 
w ramach określonych przez 
Bank limitów maksymalnych).
w PKO Banku Polskim „debe-
tówkami” są karty z grupy PKO 

PlastiKOwy  
zawrót GłOwy 
Co odróżnia jedną kartę od pozostałych? 
warto znać podstawowe typy kart, gdyż 
każda sprawdza się w innej sytuacji. 
wszystkie zaś łączy jedno: są  wygodniejsze 
i bezpieczniejsze od gotówki.

  agata Gołębiewska

Wszystkie nowo wydawane karty  
PKO Banku Polskiego są wyposażone  
w funkcję zbliżeniową, którą klient może wyłą-
czyć, jeśli woli tradycyjną formę autoryzacji. 

dziwe cacko. Kosztuje – bagatela 
– 60 tys. zł. Postanowiła, że będzie 
oszczędzać, aby kupić swój wy-
marzony „czerwony samochód”.
Ania grała kiedyś na giełdzie i ry-
nek kapitałowy nie stanowi dla niej 
zagadki. Jest jednak osobą bardzo 
zaabsorbowaną pracą i zdaje so-
bie sprawę, że aby dobrze inwe-
stować, „trzeba być na bieżąco”. 
Postanowiła założyć Osobisty Pro-
gram inwestycyjny (OPi). to plan 
systematycznego oszczędzania, 
w którym zgromadzone pieniądze 
lokowane są na jednym z 5 sub-
funduszy, które działają na rynku 
kapitałowym (subfundusz Papie-
rów dłużnych Plus, subfundusz 
Akcji Plus, subfundusz stabilnego 
wzrostu Plus, subfundusz Zrówno-
ważony Plus oraz subfundusz Akcji 
Małych i średnich spółek Plus). 
Ania będzie co miesiąc przelewać 
na OPi odpowiednią sumę. Nim 
jednak podjęła decyzję, doradca 
opisał jej strategię działania fundu-
szy. do niej będzie należała decy-
zja, w co inwestować – bardzo mile 
łechce to jej żyłkę inwestora. Gene-
ralnie jednak zdaje się na opinie fa-
chowców. Od nich dowiedziała się, 
że inwestując w ramach OPi, może 
przenosić środki między subfundu-
szami bez konieczności płacenia  
19 proc. podatku od zysków kapi-
tałowych. Zapłaci go dopiero wte-
dy, gdy wypłaci środki z OPi, aby 
kupić wymarzone auto. 

Piotrek rok temu rozpoczął studia. 
jest osobą bardzo zaradną. Ma kre-
dyt studencki, stypendium naukowe 
i pracuje dorywczo. chciałby też za 
2 lata wyjechać na studia za granicę. 
nie może jednak liczyć na pomoc fi-
nansową rodziców. Postanowił więc 
oszczędzać. Może miesięcznie odło-
żyć 200 zł.  Gdy zdarzają się mu pra-
ce dorywcze, wówczas jest w stanie 
zaoszczędzić więcej.
w banku, w którym ma konto i kre-
dyt studencki, czyli w PKO Banku 

Polskim, spytał o plan oszczędza-
nia. doradca zaproponował PKO 
Pierwszy Kapitał. Tak jak chciał, 
może oszczędzać po 200 zł, a jeśli 
pojawią się dochody ekstra, będzie 
mógł przelewać kwotę dwukrotnie 
większą niż deklarowana. wyliczył, 
że przy utrzymaniu dzisiejszego 
oprocentowania (2,91 proc. w skali 
roku) po 2 latach na jego koncie 
będzie prawie 5 tys. zł (bez wpłat 
dodatkowych). taka kwota powin-
na wystarczyć na start – przynaj-
mniej miesięczne utrzymanie na 
zagranicznej uczelni.

Pani antonina jest bardzo szczę-
śliwa, że rok temu jej córce Oli 
urodziły się bliźniaki. widzi, że 
Ola z mężem wkładają w ich  
wychowanie wszystkie siły i pie-
niądze. sama też pomaga, opie-
kując się maluchami. jako osoba 
doświadczona wie, że z wiekiem 
wydatki związane z dziećmi będą 
coraz większe. Postanowiła każ-
demu z chłopców odkładać co 
miesiąc określoną kwotę – na 
przyszłe potrzeby. 
Bankowy doradca zapewnił, że 
dzięki długotrwałym i regularnym 
wpłatom każde z dzieci „na wy-
prawkę” od swojej babci dostanie 
sporą sumę. Pani Antonina zało-
żyła każdemu z nich lokatę PKO 
Pierwszy Kapitał i zdecydowała, 
że co miesiąc będzie na nie prze-
lewała po 300 zł. Obecnie opro-
centowanie na tym rachunku, 
przy wpłatach w tej wysokości, 
wynosi 3,01 proc. w skali roku. 
Plan oszczędnościowy można za-
łożyć na 12 lat. Po tym okresie, 
przy utrzymaniu obecnego opro-
centowania, na rachunku każdego 
z dzieciaków powinno być prawie 
50 tys. zł. Pani antonina jest bar-
dzo zadowolona, bo ma świado-
mość, że taka kwota pozwoli za-
pewnić jej wnukom edukację na 
dobrym poziomie, być może na-
wet na zagranicznej uczelni. 
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Najpopularniejsze są karty debetowe i kredytowe.  
warto je odróżniać i mieć  

w portfelu oba rodzaje „plastików”.                                                                  

kartY
PŁatNICze

ekspres, wydawane posiadaczom 
dowolnego rachunku osobistego. 
Korzystanie z karty wchodzącej 
w skład pakietu PKO Konto dla 
Młodych jest bezpłatne, pod wa-
runkiem że w ciągu miesiąca użyt-
kownik wykona nią co najmniej  
5 operacji bezgotówkowych. 
 
zakupy dziś,  
płatność odroczona
w Polsce karty kredytowe wciąż 
kojarzą się z luksusem. Tymcza-
sem na świecie są one uważane 
za najwygodniejszą i powszechną 
formę zakupów na kredyt. Przy 
rozsądnym użytkowaniu i plano-
waniu wydatków kartą owe fi-
nansowanie może być całkowicie 
bezpłatne! jak to działa? Płatność 
za dokonane nią zakupy jest od-
sunięta w czasie, nawet o kil-
kadziesiąt dni (np. dla karty 
PkO student – do 55 dni). 
To odroczenie zapłaty 
jest całkowicie bezpłat-
ne, pod warunkiem że 
w dniu spłaty uregu-
lujemy całość za-
dłużenia za fo
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dany miesiąc (w przeciwnym 
wypadku pożyczka będzie opro-
centowana). Oprocentowane są 
również wypłaty gotówki z ban-
komatów. 
limit kredytowy (czyli maksymal-
na kwota, jaką możemy wydat-
kować miesięcznie, korzystając 
z karty) jest ustalany indywidual-
nie. Młode osoby, które zdecydu-
ją się na tego typu kartę, mogą 
liczyć na uproszczoną procedurę 
kredytową. wystarczy, że wyka-
żą stałe wpływy na rachunek (co 
najmniej 850 zł miesięcznie).

Karta w systemie
Karty płatnicze różnią się przy-
należnością do jednego z syste-

nastęPcy 
Kart 

Karty są i pozostaną wy-
godną formą płatności, ale 
niejedyną. Banki oferują 
coraz ciekawsze substytuty 
„plastików”, przede wszyst-
kim płatności mobilne. 
Zestawieniu najbardziej 
„mobilnych” kontynentów 
przewodzi Afryka, gdzie już 
od kilku lat płacenie telefo-
nem jest równie naturalne 
jak kartą czy gotówką. 
w Polsce obecnie trwają 
prace nad budową jedno-
litego standardu płatności 
mobilnych, opartych na 
systemie iKO – rozwiąza-
niu stworzonym przez PKO 
Bank Polski.

mów. Najpopularniejsze to Visa 
i MasterCard. wszystkie sklepy 
i punkty usługowe honorujące 
karty przyjmują obecnie „plasti-
ki” obu systemów. warto jednak 
zwrócić uwagę na systemy zniżek 
i korzyści, którymi każda z organi-
zacji kartowych stara się przycią-
gnąć klientów. więcej na stronie 
Banku: www.pkobp.pl. 

jedna karta, trzy waluty
Osoby, które często wyjeżdżają 
za granicę (np. w ramach sty-
pendium), powinny zaintereso-
wać się debetową kartą wielo-
walutową. Jest ona wydawana 
tylko posiadaczom rachunków 

walutowych 

płatnych na żądanie w: euR, usd 
lub GBP. Płacąc nią w internecie, 
sklepie czy restauracji, w której 
płatności dokonywane są w fun-
tach, dolarach amerykańskich 
lub euro, konto posiadacza w da-
nej walucie zostanie obciążone 
dokładnie taką kwotą, na jaką 
opiewał rachunek. Można nią 

również podejmować go-
tówkę z bankomatu w wa-
lucie karty. dodatkowo ist-
nieje możliwość korzystania 
z jednej karty, mając konta 
w walutach euR, gBP albo 
usd, poprzez podpięcie ra-
chunku w odpowiedniej wa-
lucie do posiadanej karty. 
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kwota 600 zł miesięcznie to poważny zastrzyk  
dla studenckiego budżetu. warto po nią sięgnąć, by opłacić 
stancję, czesne, kupić książki lub... założyć własną firmę.

kreDYt
StuDeNCkI

Pierwsze tygodnie roku akademic-
kiego, zwłaszcza tego debiutanc-

kiego, wiążą się zawsze z koniecznością 
załatwienia miliona spraw. warto jed-
nak znaleźć czas, by odwiedzić oddział 
PKO Banku Polskiego i zainteresować 
się preferencyjnym kredytem studenc-
kim dofinansowanym z budżetu pań-
stwa. kwota 600 zł miesięcznie (przez 
10 miesięcy w każdym roku akade-
mickim) przez cały okres studiów to 
duże wsparcie dla budżetu młodego 
człowieka i jego rodziców.

co za ulga
Ten zastrzyk gotówki udzielany jest na 
korzystnych warunkach: jego koszt 
w znacznej części jest dofinansowy-
wany z budżetu państwa. Oprocento-
wanie pożyczki stanowi równowartość 
połowy wysokości stopy redyskon-
towej NBP. Aktualnie oprocentowa-
nie preferencyjnej pożyczki to jedynie 
1,375 proc. (w skali roku). wygodna jest 
także forma spłaty – zaczyna się dopie-
ro w dwa lata po ukończeniu studiów 
i rozłożona jest na dwukrotnie więcej rat 
niż liczba wypłacanych rat  kredytu.

Minimum formalności
wnioski o preferencyjne kredyty 
studenckie można składać co roku  

•  brak opłat za wcześniejszą spłatę 
i dokonywanie nadpłat, 

•  brak opłaty przygotowawczej za 
rozpatrzenie wniosku oraz przygoto-
wanie i zawarcie umowy w przypad-
ku posiadania ROR w PkO Banku  
Polskim.

o poręczenie finansowania w Banku 
Gospodarstwa Krajowego.

Maksimum korzyści
Z uwagi na niskie oprocentowanie 
warto skorzystać z preferencyjnego 
kredytu niezależnie od kondycji stu-
denckiego budżetu. Można z niego 
uczynić źródło bieżącego dochodu  
– pozwalające na opłatę czesnego, 
wynajem stancji, zakup podręczników, 
opłacenie jedzenia czy dojazdu do domu 
– a ewentualną nadwyżkę wykorzystać 
bardziej kreatywnie. ustawodawca nie 
narzucił bowiem żadnych ograniczeń 
co do przeznaczenia środków. Można je 
zainwestować z myślą o przyszłości, ale 
także założyć dzięki nim własną działal-
ność. dla przedsiębiorczego studenta to 
wyjątkowa okazja na tanie finansowa-
nie rozwoju firmy.

Preferencyjne kredyty studenckie 
w PKO Banku Polskim
•  możliwość uzyskania kredytu przez 

studentów posiadających niską 
zdolność kredytową (nie osiągają 
dochodów),

•  dostosowanie okresu spłaty do moż-
liwości kredytobiorcy,

•  możliwość karencji w spłacie kredytu 
i odsetek,

od 1 października do 15 listopada. 
Pożyczki przysługują osobom stu-
diującym na dowolnej uczelni, także 
prywatnej. Na każdy stopień studiów 
(licencjackie, magisterskie, doktoranc-
kie) składa się oddzielny wniosek. for-
malności ograniczone są do minimum 
– aplikujący o pożyczkę student musi 
jedynie spełniać kryteria dochodowe 
(średni dochód na osobę w rodzinie 
w roku akademickim 2013/2014 nie 
mógł przekraczać 2300 zł) oraz mieć 
nie więcej niż 25 lat przy rozpoczę-
ciu studiów (nie dotyczy to drugiego 
kierunku czy studiów doktoranckich). 
Zabezpieczeniem kredytu jest porę-
czenie rodziców. w przypadku bardzo 
niskich dochodów można wystąpić 

Kasa dla żaKa OPinie
użytKOwniKów 

Karolina Bodora
trzeci rok stomatologii  
na uniwersytecie  
Medycznym w Białymstoku

studia na dowolnej uczelni 
medycznej, choćby i odległej 
o setki kilometrów od domu 
– to wielkie marzenie, dostęp-
ne dla nielicznych. doświad-
czenia wielu przyjezdnych 
są podobne: po pierwszej 
euforii przychodzi proza ży-
cia – konieczność opłacenia 
akademika, podręczników, 
dojazdów. Kredyt studencki 
znacząco ułatwia studia poza 
domem.  

łukasz Muszyński
studia doktoranckie,  
uniwersytet warszawski

Analizowałem dostępne na 
rynku kredyty i wiem, że nie 
ma tańszego finansowania 
dla młodych ludzi. liczę, że 
gdy dostanę dobrą pracę, bez 
większego problemu będę 
mógł spłacić zadłużenie.  

dofinansowywane przez państwo kredyty studenckie mają  
dwie bezkonkurencyjne zalety – są korzystnie oprocentowane,  
a ich spłata rozpoczyna się dwa lata po zakończeniu studiów. 

  agata Gołębiewska
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OPinia
dOradcy

wojciech Mroczko
kierownik zespołu finanso-
wania Nieruchomości  
w Oddziale 1 w jeleniej górze

Pożyczka hipoteczna jest 
postrzegana przez klientów 
jako przyjazne i dostępne 
źródło finansowania po-
trzeb niezwiązanych z cela-
mi mieszkaniowymi. Możli-
wy do wykorzystania długi 
okres kredytowania pozwala  
zoptymalizować miesięczne 
obciążenie budżetu pożycz-
kobiorców. w kontekście 
potrzeb młodych ludzi, po-
życzka hipoteczna zaciągana 
jest zwykle przez rodziców 
i przeznaczana jest na finan-
sowanie kosztów edukacji 
dzieci, pomoc w urządzeniu 
pierwszego mieszkania czy 
też zakup samochodu. dla 
rodziców ważna jest moż-
liwość finansowej pomocy 
dzieciom w nowym miejscu 
zamieszkania, gdzie młodzi 
ludzie migrują w poszukiwa-
niu pracy.

wciąż niewiele osób zdaje sobie 
sprawę z tego, że „czysta” hipoteka 

kryje ogromny potencjał.

PożYCzka
HIPoteCzNa

Gdybym był bogaty… słynna 
fraza ze „skrzypka na dachu” 

wraca jak echo w wielu domach, 
w których dzieci myślą o swojej 
przyszłości. Mieszkająca w Krako-
wie Alicja, córka pani Kazimiery, 
właśnie dostała wymarzoną pro-
pozycję ukończenia studiów w Bar-
celonie (uczyła się wcześniej hisz-
pańskiego, aby móc zrealizować ten 
cel). dla niej roczne stypendium to 
ogromna szansa, dla rodziców – ra-
dość i duma, ale także ból głowy. Jak 
sfinansować pobyt córki w Hiszpa-
nii? stypendium wystarczy na aka-
demik, ale nie na książki czy życie, 
nie mówiąc już o zwiedzeniu tego 
wyjątkowego kraju. 
w rodzinie państwa sadowskich 
z siedlec wszyscy zastanawiają 
się, jak pomóc Krzyśkowi – zdolne-
mu programiście i grafikowi, który 
mógłby już podczas studiów zacząć 
zarabiać, ale potrzebuje bardzo wy-
dajnego sprzętu i specjalistycznego 
oprogramowania. Przydałby się też 
używany samochód, aby mógł jeź-
dzić do klientów z różnych miejsco-
wości w województwie.

czeniem może być nieruchomość 
stanowiąca własność pożyczkobior-
cy, jak i osób trzecich.
Największym atutem pożyczki hi-
potecznej jest jej oprocentowanie. 
dzięki mocnemu zabezpieczeniu  
(hipoteka) banki udostępniają środki 
na znacznie lepszych warunkach niż 
w przypadku klasycznego kredytu 
gotówkowego, kredytu odnawial-
nego w rachunku czy karty kredy-
towej. Atrakcyjność tej oferty w PKO 
Banku Polskim wzmacniają inne 
walory: długi czas kredytowania  
(do 20 lat), możliwość wyboru for-
my spłaty (raty równe lub malejące) 
oraz  zawieszenia jednej raty w cią-
gu roku. 
Procedury związane z udzieleniem 
pożyczki nie są skomplikowane. 
doradca w oddziale PKO Banku Pol-
skiego jest w stanie od razu przed-
stawić jej parametry oraz wstępne 
warunki cenowe.

Poduszka finansowa 
środki z pożyczki hipotecznej przy-
dadzą się, jeśli córka czy syn planuje 
studiować w innym mieście: za-

Każda sytuacja jest inna, ale wszyst-
kie mają wspólne rozwiązanie. Jest 
nim pożyczka hipoteczna. To najtań-
sza forma finansowania, która może 
być przeznaczona na dowolny cel. 
i dostępna praktycznie dla każdego, 
kto posiada nieruchomość.

zamrożony kapitał
Blisko dwie trzecie Polaków żyje 
w mieszkaniach, które nigdy nie były 
obciążone kredytem – wynika z da-
nych eurostatu. wciąż niewiele osób 
zdaje sobie sprawę z tego, że „czysta” 
hipoteka kryje ogromny potencjał. 
udzielana na atrakcyjnych warun-
kach pożyczka hipoteczna pozwala 
uwolnić część kapitału zamrożonego 
w nieruchomości i przeznaczyć go 
na dowolny cel. Jej walory szczegól-
nie doceniają rodzice, których dzieci 
wkraczają w dorosłość. 

najtańsze finansowanie 
Maksymalna wysokość pożyczki 
wynosi 60 proc. wartości nierucho-
mości stanowiącej zabezpieczenie 
kredytu (np. lokalu mieszkalnego, 
domu jednorodzinnego). zabezpie-

na dOBry start 
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Każdy rodzic pragnie, aby jego dorastające dzieci miały możliwie 
najlepszy start w dorosłość: skończyły studia, wyjechały  
na stypendium, realizowały swoje marzenia. Pomóc w tym może 
korzystnie oprocentowana pożyczka hipoteczna z przeznaczeniem 
na dowolny cel.

 Piotr Dembiński

strzyk gotówki pozwoli na wynajem 
mieszkania lub kupno samocho-
du, który ułatwi podróżowanie do 
domu. Coraz częściej młodzi ludzie 
chcą studiować za granicą – dzięki 
„poduszce finansowej” łatwiej zreali-
zować to i wiele innych marzeń.
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PKO Bank Polski jest pierwszym bankiem,  
który włączył do swojej oferty preferencyjne  
kredyty hipoteczne z rządową dopłatą.

kreDYtY 
HIPoteCzNe

Akademik, stancja, pokój 
w mieszkaniu studenckim, 

a może… własne cztery kąty? 
warto rozważyć możliwość za-
kupu mieszkania, gdyż koszt ob-
sługi kredytu jest porównywal-
ny z ceną wynajmu.
 
Program na osłodę
świetny plan, ale co z wkładem 
własnym? – zapyta niejeden 
młody człowiek. Rzeczywiście, 
od początku 2014 roku obo-
wiązuje nowa Rekomendacja s 

im” – rządowy program prefe-
rencyjnych kredytów „Miesz-
kanie dla Młodych” (MdM), 
który powinien, choć czę-
ściowo, zamortyzować skutki 
Rekomendacji s. Rząd chce 
do 2018 roku przeznaczyć 
na wsparcie planów miesz-
kaniowych młodych ludzi ok. 
3,5 mld zł. Bank gospodarstwa 
Krajowego, zarządzający pro-
gramem, do rozdysponowania 
w 2014 roku ma 600 mln zł.
PKO Bank Polski jako pierwszy 
włączył preferencyjne kredyty 
MdM do swojej oferty. Można 
się o nie starać w każdym od-
dziale Banku. doradcy udzielają 
wszelkiej pomocy, aby spraw-
nie załatwić formalności z BGK. 
Atutami oferty PKO Banku Pol-
skiego są atrakcyjne oprocen-
towanie (marża od 1,4 proc.) 
oraz korzystne ubezpieczenie 
od utraty pracy i hospitalizacji. 
Nie tylko zwiększa ono spokój 
o zdolność spłaty zobowiązania 
w przyszłości, ale także upraw-
nia do zerowej prowizji za udzie-
lenie kredytu.

wydana przez Komisję Nadzoru 
finansowego, która nakłada wy-
móg posiadania wkładu włas- 
nego.
w 2014 roku należy dyspono-
wać równowartością co naj-
mniej 5 proc. sumy kredytu. 
Z każdym kolejnym rokiem ten 
próg będzie rósł i wyniesie mi-
nimum 10 proc. w 2015 roku, 
15 proc. w 2016 roku i 20 proc. 
w 2017 roku.
Równocześnie jednak ruszył 
kolejny – po „Rodzinie na swo-

POd własnyM dacHeM
z początkiem 2014 roku ruszył nowy program preferencyjnych kredytów „Mieszkanie  
dla Młodych”. To świetna informacja dla osób, które marzą o pierwszym lokum,  
ale nie dysponują oszczędnościami na pokrycie obowiązkowego wkładu własnego.  
Jakie warunki należy spełnić, by skorzystać z rządowego wsparcia? 

  katarzyna maj

nie za duże, nie za drogie 
i do tego nowe
w ramach programu osoby do 
35. roku życia (w przypadku par 
wystarczy, że wymóg ten speł-
ni jeden z partnerów) mogą li-
czyć na dofinansowanie wkładu 
własnego przy zakupie pierw-
szego mieszkania lub domu  
– do 10  proc. wartości kredytu 
w przypadku singli oraz rodzin 
bezdzietnych i do 15 proc. dla 
osób wychowujących minimum 
jedno dziecko. Jeżeli w ciągu 
pięciu lat od zakupu lokalu na 
świat przyjdzie trzecie lub ko-
lejne dziecko – można liczyć 
na dodatkowe 5 proc. dopłaty 
obejmują maksymalnie 50 mkw. 
mieszkania o powierzchni do 
75 mkw. i domu nie większego 
niż 100 mkw. dla rodzin z trójką 
dzieci progi są o 10 mkw. wyż-
sze.
wybrane przez nas lokum musi 
także bezwzględnie spełniać 
cztery inne warunki: być nowe, 
niedrogie, zlokalizowane w Pol-
sce i zasiedlone przez nabywcę 
po raz pierwszy. Program za-

Kredyt HiPOteczny MdM  
w PKO BanKu POlsKiM

•  0 proc. prowizji za udzielenie kredytu przy skorzystaniu z 4-letniego  
ubezpieczenia od utraty pracy i hospitalizacji,

•  brak prowizji za wcześniejszą częściową spłatę kredytu, gdy środki  
pochodzą z dodatkowego wsparcia finansowego w ramach programu 
„Mieszkanie dla Młodych”,

•  atrakcyjna marża kredytu (od 1,4 proc.),
•  finansowanie do 95 proc. wartości nieruchomości,
•  okres kredytowania od 15 do 35 lat,
•  waluta – PlN,
•  raty malejące lub równe.
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OPinie
dOradców 

edyta faryńska
starszy doradca,  
Oddział 2 w gdańsku

Program MdM sprawił,  
że wzrosło zainteresowanie  
nabyciem nieruchomości  
na kredyt. Odpowiada-
my na wszystkie pytania 
młodych osób zaintereso-
wanych programem i po-
magamy im w realizacji ma-
rzeń o własnym M. sama 
w wieku 24  lat skorzysta-
łam z rządowego progra-
mu pomocy przy kredycie 
mieszkaniowym i uważam, 
że była to jedna z lepszych 
decyzji w moim życiu.
 
jolanta stolle-dziubek
starszy doradca, 
Oddział 1 w Opocznie

Już w ubiegłym roku moż-
na było zauważyć, że młodzi 
ludzie wstrzymują się z de-
cyzją zakupu nieruchomości 
w oczekiwaniu na start pro-
gramu MdM. dla większości 
z nich pomoc  państwa w do-
finansowaniu wkładu własne-
go może – przy zaostrzaniu 
się wymogów odnośnie do 
wysokości wkładu własnego – 
stanowić jedyną realną szan-
sę na własny dach nad głową.
dostrzegamy problem mak-
symalnej ceny metra kwa-
dratowego nabywanego 
mieszkania oraz wymogu, iż 
mieszkanie musi być nowe 
(w naszym mieście nie ma 
wielu takich ofert), ale chcemy 
pomóc klientom na każdym 
etapie starań o dopłaty.
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kłada bowiem dofinansowanie 
kredytów branych wyłącznie na 
zakup pierwszego w życiu miesz-
kania pochodzącego z rynku 
pierwotnego, czyli np. kupionego 
od deweloperów lub spółdzielni.

dodatkowo, średnia cena me-
tra kwadratowego nie może być 
wyższa niż limit ustalony dla da-
nej gminy. Te obostrzenia w nie-

których regionach kraju uszczu-
pliły pulę dostępnych mieszkań 
(w warszawie i krakowie oraz 
we wrocławiu). są jednak regio-
ny, których problem nie dotyczy 
(gdańsk, Bydgoszcz)*.

doświadczenia wcześniejszego 
programu („Rodzina na swoim”) 
pokazują, że z czasem dewelope-
rzy zaczną dostosowywać ceny 

do określonych limitów i podaż 
potencjalnych „mieszkań dla 
młodych” będzie się zwiększać.
 
wspólnymi siłami
Nie udało ci się znaleźć mieszka-
nia kwalifikującego się do progra-
mu? Trafiła się wyśmienita okazja 
kupna kawalerki w dogodnym 
punkcie miasta, ale używanej? 
Nic straconego. Program „Miesz-
kanie dla Młodych” nie jest jedy-
ną szansą na klucze do własnego 
M. Zakup wymarzonych czterech 
kątów można sfinansować atrak-
cyjnie oprocentowanym kredy-
tem hipotecznym „własny Kąt” 
w PKO Banku Polskim.

* Źródło: opracowanie firmy  
Emmerson Realty, styczeń 2014 roku.

Program zakłada dofinansowanie kredytów 
branych wyłącznie na zakup pierwszego 
w życiu mieszkania pochodzącego z rynku 
pierwotnego, czyli np. kupionego od dewelo-
pera lub spółdzielni.
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na przyszłych inwestorów czekają 34 Punkty Obsługi klienta 
dM PkO Banku Polskiego oraz ponad 1000 Punktów usług 
Maklerskich w oddziałach Banku w całej Polsce. 

oferta  
maklerSka

P rzygodę z giełdą należy za-
cząć od odpowiedzi na kilka 

pytań: jaki jest nasz poziom wie-
dzy na temat giełdy? w jakim celu 
zamierzamy inwestować? Jaką 
kwotą dysponujemy? Na jak dłu-
go planujemy ulokować środki na 
parkiecie? ile czasu możemy po-
święcić na monitorowanie stanu 

godniejszą formą lokowania nad-
wyżek w różnorodne instrumenty 
finansowe, w tym akcje, są fundusze 
inwestycyjne. Nabycia i umorzenia 
jednostek (czyli posiadanej „cząstki” 
aktywów funduszu) można dokonać 
także online, poprzez platformę iPKO 
bądź inteligo. w bogatej ofercie fun-
duszy zarządzanych przez PkO tfi 
każdy znajdzie instrument odpowia-
dający jego oczekiwaniom oraz pro-
filowi ryzyka. więcej informacji na 
temat funduszy: www.pkotfi.pl.

w poszukiwaniu perełek
samodzielne inwestowanie na gieł-
dzie nie jest tak trudne, jak mogłoby 
się wydawać. Otwierając rachunek 
inwestycyjny, możemy kupować 
i sprzedawać akcje notowanych 

inwestycji? Jakie jest nasze podej-
ście do ryzyka (czyli uczciwa od-
powiedź na pytanie, czy akceptuję 
fakt, że potencjał zysku wiąże się 
zawsze z ryzykiem)?
Brak podstawowej wiedzy czy zero-
wa akceptacja ryzyka mogą stano-
wić wskazówkę, że warto powierzyć 
kapitał profesjonalistom. Najwy-

Giełda  
Bez tajeMnic
warszawski parkiet funkcjonuje już od niemal 
25 lat, ale inwestowaniu w akcje wciąż 
towarzyszy wiele mitów. warto przekonać 
się samemu, dlaczego na całym świecie od 
stuleci inwestorzy chętnie lokują nadwyżki 
finansowe w akcje – bezpośrednio na giełdzie 
lub poprzez fundusze inwestycyjne.    
 małgorzata barszcz

spółek oraz brać udział w iPO (ang. 
initial public offer), czyli ofertach pu-
blicznych przeprowadzanych przez 
spółki debiutujące na giełdzie. Za-
zwyczaj dobrym posunięciem jest 
kupno akcji przedsiębiorstw pry-
watyzowanych przez Ministerstwo 
skarbu Państwa. 
wśród giełdowych debiutantów czę-
sto zdarzają się perełki, które pozwa-
lają sowicie zarobić. Przykładowo, 
inwestorzy, którzy w październiku 
ubiegłego roku płacili za akcję pań-
stwowego potentata – PKP Cargo  
– 68 zł, teraz mogą cieszyć się blisko 
50-proc. stopą zwrotu. 

na własny rachunek 
do otwarcia rachunku potrzebny 
jest jedynie dowód osobisty lub 

trzy KrOKi na Giełdę 

Krok 1
stwórz osobisty  
plan działania

Krok 2
Otwórz rachunek 

inwestycyjny

Krok 3
Złóż 

zlecenie
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MłOdzi
inwestOrzy 

adrian Gorzycki 
(lat 23, inwestuje od 5 lat)
Człowiek najszybciej uczy się, 
kiedy inwestuje własne środki, 
zaczynając choćby od 500 czy 
1000 zł. w moim przypadku 
symulatory gry na giełdzie nie 
sprawdziły się. Obracając real-
nymi pieniędzmi, podejmuje  się 
inne decyzje niż w wirtualnej 
grze. dodatkowo dochodzą emo-
cje i bardziej wnikliwie analizuje 
się spółki. Głównym źródłem 
informacji są dla mnie biuletyny 
przygotowywane przez anality-
ków domu Maklerskiego PKO 
Banku Polskiego. dziś, gdy czas 
jest na wagę złota, możliwość 
otrzymywania codziennie w pi-
gułce najważniejszych informacji 
o spółkach jest bardzo cenna.

łukasz Kluczyński 
(lat 24, inwestuje od październi-
ka 2013 roku)
doceniam możliwość stałe-
go kontaktu z pracownikami  
POk-u. ważna jest dla mnie 
również swoboda – dzięki zain-
stalowaniu w telefonie aplikacji 
supermakler, z której jestem 
zadowolony. w każdej chwili 
mogę włączyć komputer i zło-
żyć zlecenie, oraz sprawdzić stan 
rachunku. Nowym graczom ra-
dziłbym, aby opanowali typowe 
dla większości początkujących 
emocje i polegali tylko na chłod-
nej kalkulacji. sam cały czas się 
uczę, nabywam doświadczenie 
oraz nowe umiejętności. satys-
fakcję sprawiają mi trafnie pod-
jęte decyzje inwestycyjne oraz 
to, że sam dbam o oszczędności 
i samodzielnie pomnażam swój 
kapitał.fo
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paszport, nazwa i adres swojego 
urzędu skarbowego oraz 15–20 
minut. wystarczy odwiedzić je-
den z 34 Punktów Obsługi klienta 
domu Maklerskiego PKO Banku 
Polskiego. Klienci mogą skorzystać 
także z ponad 1000 Punktów usług 

Maklerskich w oddziałach Banku 
w całej Polsce. Pracownik zada nam 
pytania podobne do tych opisanych 
na wstępie. Opowie o różnych moż-
liwościach inwestowania oraz ich 
zaletach i wadach. 
Klienci dM PKO Banku Polskiego 
mają do dyspozycji profesjonalny 
system transakcyjny supermakler, 
wyposażony w szereg narzędzi anali-
tycznych wspomagających inwesto-
wanie. Jest dostępny przez internet 
oraz w wersji mobilnej. warto także 
skorzystać z możliwości otrzymywa-
nia drogą elektroniczną analiz i reko-
mendacji analityków dM, obserwu-
jących bieżącą sytuację rynkową. 
Często organizują też oni bezpłatne 
warsztaty wprowadzające w tajniki 
skutecznych inwestycji. 

Pierwsze zlecenie
inwestor, który chce złożyć zlecenie 
kupna lub sprzedaży papierów war-
tościowych, może tego dokonać na 
trzy sposoby:
•  w Punkcie Obsługi Klienta domu 

Maklerskiego,
•  telefonicznie,
•  przez internet, za pośrednictwem 

platformy supermakler.
Handel akcjami na gPw odbywa się 
w dni powszednie. Zlecenie można 
złożyć także poza godzinami sesji 
giełdowej (9–17), jednak trafi ono na 
giełdę dopiero w najbliższym dniu 
roboczym.
składając zlecenie, inwestor musi 
określić:
•  rodzaj zlecenia (kupno czy sprze-

daż),
•  nazwę instrumentu finansowego, 

np. akcji wybranych spółek, 
•  cenę, po której chcemy dokonać 

transakcji,
•  liczbę instrumentów, które chcemy 

kupić lub sprzedać,
•  termin ważności zlecenia.
i co potem? Zostaje już tylko jed-
no: uczyć się, poznawać giełdę, 
ale i emocje towarzyszące proce-
sowi inwestowania. Na parkiecie 
bowiem psychologia odgrywa nie 
mniejszą rolę niż analiza „twardych” 
danych finansowych. Już Benjamin 
franklin mawiał, że „inwestowanie 
w wiedzę zawsze przynosi najwięk-
sze zyski”.

Obalamy giełdowe mity
Giełda to hazard
nie: wraz ze wzrostem świadomości 
inwestorów wzrasta także ich wiedza 
i potrzeba dokształcania się w za-
kresie skutecznych strategii. Giełda 
to przede wszystkim konsekwencja 
w działaniu, ciągła nauka i dyscyplina. 
Giełda – dobry sposób na szybkie 
bogactwo
tak i nie: Akcje rzeczywiście w dłu-
gim terminie dają szansę na wyższe 
stopy zwrotu niż np. lokata, ale nie 
jest też prostą „maszynką” do robie-
nia pieniędzy.
Giełda tylko dla doświadczonych
tak i nie: inwestowanie na giełdzie 
nie wymaga żadnej tajemnej wiedzy, 
przygodę z akcjami może zacząć każ-
dy. ważne jednak, by stale doskona-
lić swoją strategię inwestycyjną. 
Giełda tylko dla tych, którzy mają 
duże pieniądze
nie: inwestować można dowolną 
kwotę. warto zacząć od niewielkich 
środków lub wręcz wirtualnych pie-
niędzy (w sieci jest wiele portali po-
zwalających na grę na niby), by po-
znać zasady działania giełdy. 
Rozkrzyczany makler w czerwonych 
szelkach
nie: To tylko w filmach. Pracownicy 
biur maklerskich, w tym dM PKO 
Banku Polskiego, nie noszą szelek. 
Poza doświadczeniem charakteryzu-
je ich autentyczna pasja i chęć jak 
najlepszej obsługi klientów.

Giełda dla OPOrnycH

wiedzę na temat inwestycji można zdobyć, sięgając do takich źródeł, jak:
•  „Jak działa giełda. Poradnik inwestowania na rynku polskim i zagranicz-

nym dla początkujących” Michaela Becketa,
•  „inwestycje giełdowe. Jak grać i wygrywać” Adama Jagielnickiego, 
•  strona internetowa: www.gpw.pl,
•  strona internetowa: www.dm.pkobp.pl,
•   profil dM PkO Banku Polskiego na facebooku: 
   https://www.facebook.com/#!/dm.pkobp?fref=ts,
•  www.akcjonariatobywatelski.pl (program promocji powszechnego akcjo-

nariatu, w który zaangażowany jest m.in. dM PkO Banku Polskiego).
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droga do wielkiej fortuny bywa wyboista. 
Choć początki mogą być trudne,  
od czegoś jednak trzeba zacząć. 

NaSza 
SoNDa

Prawie każdy pamięta, w jaki sposób udało mu się po raz pierwszy zarobić na swoje wydatki. 
Refleksjami na ten temat podzieliły się z nami trzy znane postacie. 

Sondę przygotowała  anna Nawrocka

Pierwsze Pieniądze

Gienek loska, 
lider zespołu Gienek loska band, zwycięzca 
pierwszej polskiej edycji programu „X factor”.

wakacje 1988 roku dobiegały końca, a ja 
myślałem tylko o tym, co mógłbym po-

darować na urodziny mojej dziewczynie Ta-
tianie. Pewnego dnia wymknąłem się z domu 
z gitarą i na gapę pojechałem do Mińska. 
dowiedziałem się, że grający tam w metrze 
muzycy zarabiają nawet 10 rubli dziennie. 
wysiadłem na stacji… i pewność siebie mnie 
opuściła. Przełamałem się jednak i zanuciłem 
coś scorpionsów. Z pierwszym rzuconym 
papierkiem pozbyłem się onieśmielenia i za-
śpiewałem pełnym głosem. Zarobiłem wtedy 
80 rubli – połowę miesięcznej pensji mojego 
taty. Czułem się jak król, organizując imprezę 
urodzinową dla Tatiany. Niestety, po trzech 
miesiącach Tania była już z moim przyjacie-
lem… Ale dzięki temu doświadczeniu z zara-
bianiem pierwszych pieniędzy dowiedziałem 
się, co będę robił w życiu.

Michał Muskała,  
uczestnik programu „masterChef”,  
prowadzi blog Greedymich.blogspot.com. 

Kiedy byłem dzieckiem i potrzebowałem 
pieniędzy na coś tak niezbędnego jak karu-

zela dla chomika, to oczywiście mogłem liczyć 
na kieszonkowe od rodziców. Z wyboru zaczą-
łem zarabiać, gdy miałem 17 lat. Pierwszą pra-
cę dostałem w supermarkecie na tak zwanych 
promocjach. wręczono mi szablę, włożyłem 
strój szlachcica, a następnie wkroczyłem do 
hali sklepu i rozpocząłem zachwalanie marga-
ryny. Promowałem też inne produkty. Było ich 
sporo… Po kilku dniach akcji odebrałem wyna-
grodzenie. Teraz z uśmiechem wspominam, jak 
byłem dumny z pierwszych zarobionych pie-
niędzy. Część z nich odłożyłem na wymarzony 
komputer, resztę wydałem na książkę kuchar-
ską i ciastka w cukierni. Kierowałem się wtedy 
zasadą, że pieniądz czasem jest, a czasem go 
nie ma. Jak jest, to trzeba go od razu na coś 
przeznaczyć. i tak właśnie postąpiłem. 

Olya Bosova,  
aktorka filmowa i teatralna, zagrała m.in.  
w serialu „ojciec mateusz”.

Pierwsze pieniądze zarobiłam, zanim za-
częłam szkołę teatralną. Zgłosiłam się 

do jednej z wielu warszawskich agencji ak-
torskich, która natychmiast wysłała mnie na 
plan. Moją pierwszą rolą było wcielenie się 
w zamordowaną studentkę znalezioną w par-
ku. wahałam się, czy powinnam przyjąć tę 
propozycję, i rodzice również mi to odradza-
li... ale od czegoś trzeba zacząć. Na planie 
dowiedziałam się, że mam zagrać w jeszcze 
jednej scenie, w której miałam pokazać blizny 
na ciele. Gdy nie zgodziłam się na propozy-
cję, wywołało to duże niezadowolenie ekipy 
i skutkowało nieotrzymaniem wynagrodze-
nia. Następne doświadczenie było znacznie 
przyjemniejsze, moja postać żyła i mówiła. 
Zagrałam w serialu „Malanowski i partne-
rzy”. zarobiłam 300 zł, które przeznaczyłam 
na prezent dla swojego chłopaka, perfumy. 
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w ubiegłym roku ponad 70 proc. prac 
sprzedanych na aukcjach w Polsce  stanowiły 

dzieła sztuki młodych i współczesnych twórców. 

PaSJa
I zYSk

dzieła młodych twórców stają się 
dobrą inwestycją. Zdarzają się 

prace, których wartość rośnie nawet 
o 25 proc. rocznie, a zyski mogą być 
wielokrotnie wyższe, jeśli ich autor 
zostanie zauważony na światowym 

ste przesłanie. Tutaj liczy się świeżość 
i oryginalność. Zebrane obrazy tworzą 
spójną całość, dlatego razem warte są 
więcej niż każdy z nich osobno. inwe-
stycja w młodych twórców jest także 
szansą na codzienne obcowanie ze 
sztuką, którą sami wybierzemy i przez 
to będzie nam bliska. źródłem emocji 
stanie się z pewnością również obser-
wacja dalszych losów artystów, któ-
rych dzieła zagościły w naszym domu 
i rozbudziły wyobraźnię. 

dzieła sztuki na każdą kieszeń
system prowadzenia licytacji mło-
dych twórców jest zazwyczaj taki 
sam. Cena wywoławcza ustalona jest 
nawet na poziomie 500 zł. do najbar-
dziej znanych aukcji należą te prze-
prowadzane od 2008 roku przez dom 
Aukcyjny desa unicum. Coraz częściej 
licytowane są prace osób, które jesz-
cze studiują.

dla początkującego inwestora
inwestowanie w sztukę współczesną 
to z jednej strony szansa na pomno-
żenie swojego kapitału (niskie koszty 
zakupu), a z drugiej ryzyko wynikające 
ze strony rynku. wiele osób bowiem 
porusza się po omacku, dokonując 
zakupów według własnego gustu, a to 

rynku, jak całkiem niedawno wilhelm 
sasnal. Oszałamiający sukces malarza 
pobudził wyobraźnię Polaków i spra-
wił, że co roku organizuje się coraz 
więcej aukcji dzieł przedstawicieli naj-
młodszego pokolenia rodzimych twór-
ców. Nie każdy z nas, decydując się na 
zakup, stanie się w przyszłości szczęśli-
wym posiadaczem kolejnego „odkry-
cia”, ale każdy może stać się właścicie-
lem pracy dobrze rokującego artysty. 
Przy odrobinie wiedzy, szczęścia oraz 
dobrego smaku taka inwestycja może 
okazać się bardzo opłacalna.

Przypadek? 
Od przypadku rozpoczęła się przygoda 
ze sztuką Michała Borowika, właści-
ciela „Borowik Collection”, która wy-
mieniana jest wśród najważniejszych 
światowych kolekcji sztuki współczes- 
nej. w 2005 roku młody człowiek tra-
fił na wyrzucony przez kogoś obraz 
edwarda dwurnika, który dał początek 
jego wielkiej pasji. w swoich poszuki-
waniach kierował się własną intuicją 
i wrażliwością. Co ciekawe, mimo że 
w „Borowik Collection” próżno szukać 
wielkich nazwisk – oprócz pierwszego 
znaleziska – to zbiór został doceniony 
przez krytyków sztuki i kuratorów za 
ponadczasowy charakter oraz osobi-

MłOdzi, dOBrze rOKujący  
Z roku na rok Polacy coraz chętniej kupują dzieła młodych artystów. ich prace są 
rozchwytywane, ponieważ pozwalają inwestorom zarobić. dzięki takim nazwiskom,  
jak sasnal, Kozyra czy Kowalski – młoda polska sztuka stała się rozpoznawalna na świecie. 

  olga kamionek

nie musi przełożyć się na przyszłe zy-
ski. Jak się w tym nie pogubić? inter-
net daje wiele możliwości zapoznania 
się z pracami danego twórcy. Przed 
jakimkolwiek zakupem powinniśmy 
bezwzględnie sprawdzić historię sprze-
daży prac artysty na rynku. Można ją 
prześledzić dzięki ogólnodostępnym 
sprawozdaniom na stronach domów 
aukcyjnych lub w rocznikach aukcyj-
nych. warto też zapoznać się z infor-
macjami dotyczącymi historii powsta-
nia pracy. To osadzenie jej w realnych 
dokonaniach twórcy pozwala poznać 
faktyczną wartość rynkową dzieła.

wsPieraMy 
talenty

w listopadzie ubiegłego roku PKO 
Bank Polski był organizatorem 
pleneru malarskiego, w którym 
uczestniczyła trzynastoosobowa 
grupa  studentów z warszawskiej 
AsP, która na co dzień pracuje 
pod kierunkiem prof. leona Ta-
rasewicza. wystawa prac mło-
dych twórców będzie dostępna 
przez dwa tygodnie, od 12 marca 
w budynku Banku przy ulicy Pu-
ławskiej 15 w warszawie, a od 
początku do połowy kwietnia bę-
dzie można ją obejrzeć w gmachu 
warszawskiego AsP przy ulicy 
spokojnej 15. PkO Bank Polski 
jest także właścicielem cenionej 
kolekcji sztuki współczesnej. Moż-
na o niej przeczytać na stronie  
www.pkobp.pl/kolekcja-sztuki.

Wilhelm Sasnal, „Bathers at Asnières”, 
2010, olej na płótnie,160 x 120 cm
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w poszukiwaniu sposobów na to, by skutecznie wystartować  
i rozwijać działalność, warto skorzystać z pomocy i doświadczenia 
doradców w oddziałach PKO Banku Polskiego. 

wŁaSNa
fIrma

Pierwszy Biznes 
Być swoim szefem? Zarabiać na innowacyjnym pomyśle na biznes? warto spróbować.  
Na założenie własnej działalności nigdy nie jest za wcześnie. Tym bardziej że dostępne programy 
wsparcia i preferencyjne kredyty oraz nowoczesne produkty finansowe dla mikrofirm niwelują 
większość barier, z którymi jeszcze kilka lat temu musieli zmagać się nowi przedsiębiorcy.  
 Joanna osuch

dukcyjno-Handlowego „nowax” 
w góraszce. firmę założył, mając 
19 lat.
warto też pamiętać, że dla osób 
rozpoczynających po raz pierw-
szy działalność jedynym stałym 
obciążeniem są składki Zus, a te 
przez pierwsze dwa lata istnie-
nia mikrofirmy są preferencyjne. 
„Mały Zus”, jak potocznie jest 
nazywane obniżone świadcze-
nie, wynosi w 2014 roku 431,18 zł 
(418,83 zł bez ubezpieczenia cho-
robowego). 

etaP i
do startu, gotowi!
Magdalena Hoy z kędzierzyna-
-koźla, rocznik 1985, jest „na 
swoim” od ponad pięciu lat. 
wcześniej pracowała w saloni-
ku prasowym i gdy nadarzyła 
się okazja, postanowiła przejąć 
punkt na własność. – wiedzia-
łam, że miejsce ma potencjał 
biznesowy, miałam pomysły, jak 
zwiększyć sprzedaż i pozyskać 
nowych klientów. Jedyną prze-
szkodą był brak kapitału, ale tu 
z pomocą przyszedł kredyt in-

w Polsce jest ok. 1,8 mln „mi-
siów”, czyli małych i śred-

nich firm. Plusów własnej firmy 
jest wiele: niezależność, szansa 
realizacji własnych pomysłów, 
praca w dogodnych godzinach, 
wynagrodzenie zależne od na-
kładu i wyników pracy, możli-
wość skorzystania z dotacji czy 
preferencyjnych kredytów rzą-
dowych i unijnych. Minusy? Ry-
zyko, że nasz pomysł nie spotka 
się z uznaniem klientów, a koszty 
prowadzenia działalności trzeba 
będzie ponosić niezależnie od 
poziomu przychodów. 
– wiele osób wstrzymuje się 
przed założeniem własnej fir-
my, uważając, że ich pomysł 
nie jest rewolucją na miarę wy-
nalezienia koła czy smartfonu. 
Znalezienie niszy rynkowej jest, 
oczywiście, istotne, ale w dłuż-
szej perspektywie najważniejsza 
jest determinacja, ciężka praca 
i ciągłe doskonalenie produktu 
czy usługi, tak by były one lep-
sze niż to, co są w stanie zaofero-
wać konkurenci – uważa Maciej 
Grzmil, właściciel Zakładu Pro-
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będące zabezpieczeniem nie-
spodziewanych wydatków. Bank 
posiada w swojej ofercie wiele 
innych pakietów biznesowych, 
w ramach których firma może 
ubiegać się o środki na bieżącą 
działalność lub inwestycję.

Przedsiębiorcy, niezależnie od 
wybranego rachunku, mogą 
też korzystać z innowacyjnych 
płatności mobilnych iKO, któ-
re pozwalają płacić telefonem 
komórkowym oraz wykonywać 
i otrzymywać przelewy jedynie 
na podstawie numeru telefonu. 
wystarczy podać klientom nu-
mer telefonu, na którym mamy 
zainstalowane iKO, bez potrze-
by podawania numeru rachun-
ku bankowego. Przelewy iKO są 
ekspresowe. Pieniądze otrzyma-
my natychmiast po ich wysłaniu.

etaP ii
na wysokich obrotach
w miarę rozwoju firmy pojawiają 
się kolejne potrzeby i wyzwania. 
Na tym etapie kluczową kwestią 
staje się płynność, czyli gotówka 
na koncie, która „naoliwia” ob-
roty – umożliwia zakup towarów, 
opłacenie współpracowników czy 
wynajem lokalu. Tymczasem bo-
lączką wielu firm, zwłaszcza tych 
z krótkim stażem, są zatory płat-
nicze.
Jest jednak sposób na to, aby 
przedsiębiorca mógł skoncen-
trować się na rozwoju biznesu 
i pozyskiwaniu klientów, a nie 
martwił się o to, skąd wziąć 
pieniądze na zakup towarów, 
opłacenie podatków czy skła-

westycyjny udzielony przez PKO 
Bank Polski – wspomina Magda-
lena Hoy. On umożliwił jej rozpo-
częcie własnego biznesu.
Maciej Czajkowski, rocznik 
1984, pięć lat temu postanowił 
w podwarszawskim Karczewie 
otworzyć hurtownię spożywczą 
„Natura”. w PKO Banku Polskim 
założył konto osobiste i firmowe 
oraz otrzymał kredyt obrotowy 
i inwestycyjny. – doradca ban-
kowy to duże wsparcie, nie tylko 
na starcie, ale przede wszystkim 
w bieżącej działalności – mówi 
Maciej Czajkowski.
w poszukiwaniu sposobów na to, 
by skutecznie wystartować i roz-
wijać działalność – warto zajrzeć 
do oddziału PKO Banku Polskie-
go. doświadczeni doradcy po-
mogą dobrać z szerokiej palety 
produktów dla małych i średnich 
przedsiębiorstw te, które najbar-
dziej będą pasowały do profilu 
i potrzeb nowo powstałego pod-
miotu oraz jego właściciela. 
świeżo upieczeni przedsiębiorcy 
szczególnie cenią sobie stwo-
rzony specjalnie dla nich Pakiet  
Biznes deBiut 18, który za-
pewnia nowoczesną i atrakcyj-
ną cenowo obsługę firmowych 
finansów. Prowadzenie konta 
jest bezpłatne przez pierwsze  
9 miesięcy (lub 18, jeśli średnio-
miesięczne saldo na rachunku 
będzie wyższe niż 500 zł). za dar-
mo można też przez pół roku te-
stować platformę do prowadze-
nia księgowości. Przez cały okres 
obowiązywania umowy darmo-
we są m.in.: wydanie i użytko-
wanie karty debetowej, dostęp 
do iPkO (bankowości elektro-
nicznej), przelewy internetowe 
w ramach PKO Banku Polskiego 
(oraz pięć przelewów miesięcznie 
do innych banków w tym do Zus 
i us). już z chwilą otwarcia kon-
ta właściciel może wnioskować 
o dopuszczalne saldo debetowe, 

w poszukiwaniu sposobów na to, by skutecznie wystartować  
i rozwijać działalność, warto skorzystać z pomocy i doświadczenia 
doradców w oddziałach PKO Banku Polskiego. 

czas udzielenia kredytu (nawet 
1 dzień).
dla przedsiębiorstw, które mają 
specyficzne potrzeby w zakre-
sie produktów bankowych, PKO 
Bank Polski przygotował specjal-
ne zestawy branżowe, np. Handel 
i usługi. Pakiet wspiera prowa-
dzących sklep, hotel, restaura-
cję, pensjonat, punkt usługowy 
czy gabinet. Jednym z atutów 
zestawu jest premia (50 zł mie-
sięcznie) za obsługę płatności 
kartami wydanymi przez PKO 
Bank Polski na kwotę minimum  
4 tys. zł.
warto pamiętać o tym, że insta-
lacja terminalu zawsze otwiera 
nowe możliwości – udowodnio-
no, że z kartą kupuje się łatwiej 
i więcej. Zdaniem ekspertów, ra-
chunki opłacane kartą są nawet 
o 30 proc. wyższe. ta korelacja 

dek Zus. To kredyt obrotowy 
z gwarancją de minimis, do-
stępny dla wszystkich podmio-
tów, także tych najmniejszych 
oraz nowo powstających. Gwa-
rancje są udzielane przez Bank 
Gospodarstwa Krajowego w ra-

mach rządowego programu po-
mocy publicznej. sięgają po nie 
najczęściej przedsiębiorstwa 
handlowe (ok. 40 proc. benefi-
cjentów). atutami tego rozwią-
zania w PKO Banku Polskim jest 
niski koszt zabezpieczenia oraz 

Plusów bycia „na swoim” jest mnóstwo:  
to niezależność, szansa realizacji własnych 
pomysłów, dogodne godziny, wynagrodze-
nie zależne od nakładu i wyników pracy. 

własna firMa

Od 1 lipca działalność gospo-
darczą można zarejestrować 
bezpłatnie bez wychodzenia 
z domu. wystarczy wejść 
na stronę internetową Cen-
tralnej ewidencji i informacji 
działalności Gospodarczej  
(www.ceidg.gov.pl) i wy-
pełnić specjalny formularz  
(ceidg–1). należy w nim 
wpisać imię, nazwisko, datę 
urodzenia, numery Pesel 
i NiP, adres zamieszkania, 
adres kontaktowy, e-mail 
oraz określić przedmiot wy-
konywanej działalności go-
spodarczej (zgodny z Polską 
klasyfikacją działalności).

wniosek ten jest jednocześnie 
zgłoszeniem identyfikacyjnym 
do urzędu skarbowego (wska-
zanie NiP i wybór formy opo-
datkowania) oraz zgłoszeniem 

płatnika składek ubezpieczenio-
wych do Zus. Za jego złożenie 
nic nie płacimy.

dane zawarte we wniosku musi-
my potwierdzić podpisem elek-
tronicznym. w przypadku jego 
braku, należy wystąpić w urzę-
dzie o przyznanie tzw. profilu 
zaufanego (można go założyć na 
stronie www.epuap.gov.pl – wy-
maga to jednorazowej wizyty 
w urzędzie, w celu potwierdze-
nia danych, usługa jest bezpłat-
na, a zaufany profil przyda się 
nieraz w przyszłości). na koniec 
podpisujemy osobiście wnio-
sek i składamy go w urzędzie 
gminy.

Gdy firma jest już zarejestrowa-
na, czas przyjść do banku i za-
łożyć konto dla firmy, np. Pakiet 
Biznes debiut 18.
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opieka doradcy stanowi tram-
polinę, która zapewnia awans do 
znacznie wyższej biznesowej ligi. 
Kredyt inwestycyjny pozwolił mi 
przejąć mniejsze firmy telekomu-
nikacyjne i rozwinąć działalność. 
dziś skala i różnorodność jest 
naszą mocną przewagą konkuren-
cyjną – mówi Marek Markwas.

w PKO Banku Polskim klienci 
znajdą rozwiązania, które mogą 
efektywnie wesprzeć program 
inwestycji, takie jak kredyty in-
westycyjne, leasing czy pożycz-
ka hipoteczna dla firm.
Przedsiębiorcy, którzy mogą 
wykazać się co najmniej pół-
toraroczną historią kredytową, 
mogą w ramach tzw. szyb-
kiej ścieżki otrzymać 
nawet w ciągu 
jednego dnia 
decyzję o przy-

w naturalny sposób uprzywile-
jowuje punkty usługowo-handlo-
we, które honorują „plastiki”.

etaP iii
szybka ścieżka inwestycji
w miarę rozwoju pojawiać się 
będą coraz większe potrzeby 
inwestycyjne. Zakup nowej ma-
szyny, specjalistycznego opro-
gramowania czy samochodu 
dostawczego może pomóc przed-
siębiorstwu znacząco zwiększyć 
zasięg, skalę czy rozszerzyć profil 
działania. – w wybraniu optymal-
nej drogi rozwoju warto zwrócić 
się do doradcy. dzięki doświad-
czeniu w pracy z firmami różnej 
wielkości i reprezentującymi róż-
ne branże pełni on rolę partnera, 
który wskazuje mocne i słabe 
strony zamierzeń przedsiębiorcy.  
Na bieżąco wspólnie ustalamy, 
jakie instrumenty finansowe 
mogą być pomocne w dalszym 
dynamicznym rozwoju i do-
skonaleniu oferty dla klientów  
– mówi Maciej Czajkowski.
Razem łatwiej osiągnąć sukces:  
– wsparcie docenia się zwłaszcza 
w okresach spowolnienia. dzięki 
właściwie dobranym produktom 
moja firma dobrze prosperuje 
i to moje największe osiągnięcie  
– dodaje Magdalena Hoy.
Ambitne cele i wizję szybko roz-
wijającej się, działającej na dużą 
skalę firmy zawsze miał Marek 
Markwas z Torunia. własną firmę 
założył już jako 20-latek, w 2006 
roku. Mega-net świadczy usługi 
telekomunikacyjne, oferując in-
ternet, telefonię cyfrową, telewi-
zję Hd. z czasem zbudował drugi, 
mocny filar działalności: insta-
lacje elektryczne, teletechniczne 
i monitoringu w tym rozbudo-
wane systemy dla inteligentnych 
domów oraz przeciwpożarowe. 
– Przemyślane, dopasowane do 
możliwości danej firmy finanso-
wanie i, co ważne, profesjonalna 

śmy spółkę i wynajęliśmy biuro 
w centrum warszawy, ale cały 
czas widzimy, jak ważna była 
pierwsza faza (inkubacji), dzięki 
której mogliśmy właściwie usta-
wić priorytety i określić cele, 
a nie zderzać się z biurokratycz-
nymi trudnościami – wspomina 
Maciej Różański. – zespół aiP 
stworzył nam idealne środowi-
sko pracy i pomagał w rozwią-
zywaniu problemów księgowo-
-prawnych. My mogliśmy skupić 
się na tym, by świadczyć jak naj-
lepsze usługi, zdobywać nowych 
klientów i powiększać zespół. 
inkubatorowy rodowód mają też 
takie firmy, jak: „BlaBlacar” (firma 
organizująca system wspólnych 
przewozów), „glov.me” (twórczy-
nie innowacyjnej rękawiczki do 
demakijażu zdobyły tytuł startup 
Roku 2013) czy „jestem słoikiem” 
(projektanci odzieży i gadżetów, 
nie tylko dla „słoików”). – skala 
naszego przedsięwzięcia nie ma 
precedensu w europie. Przez 10 
lat funkcjonowania sieci pomo-
gliśmy ok. 10 tys. osób, w sieci 
„wykluło” się ponad 3000 firm. 
Zdecydowana większość z po-
wodzeniem radzi sobie na rynku. 
Obecnie w inkubatorach funk-
cjonuje prawie 1500 firm – mówi 
Konrad Kurkowski, dyrektor sieci 
AiP. 
założona w 2004 roku fundacja 
działa w 40 ośrodkach akade-
mickich w Polsce. Przy każdej 
zrzeszonej uczelni działa inku-
bator, w którym można przete-
stować swój pomysł na biznes. 
do efektywnego prowadzenia 
firmy, obok wsparcia księgowe-
go, szkoleń, doradztwa praw-
nego i możliwości wynajmu 
powierzchni biurowej, jakie na 
starcie zapewniają inkubatory, 
wszystkim młodym przedsiębior-
com niezbędne są instrumenty fi-
nansowe, które z kolei dostarcza 
bank.

znaniu firmie miliona złotych 
kredytu. Bez tony dokumentów 
i uciążliwych zabezpieczeń.

Kuźnie sukcesu
Akademickie inkubatory Przed-
siębiorczości wsparły już ponad 
3000 firm. aiP to innowacyjny 
projekt, który pozwala tanio 

przetestować pomysł na biznes 
i uzyskać dodatkową pomoc, 
zwiększającą szansę powodzenia 
młodych przedsiębiorców. 
Młodzi programiści z warsza-
wy postanowili z pasji uczynić 
biznes – i tak powstało Proexe. 
firma ma na swoim koncie apli-
kacje dla światowych gigantów. 

– dosyć szybko zdoby-
liśmy dużych klientów, 
zatrudniliśmy wię-
cej ludzi, założyli-

Doradcy pomogą dobrać z szerokiej  
palety produktów dla małych i  średnich 
przedsiębiorstw te, które najbardziej będą 
pasowały do profilu i potrzeb nowo po-
wstałego podmiotu oraz jego właściciela.
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wynajem czy zakup mieszkania  
na kredyt? Czy koniunktura na rynku 
sprzyja planom zakupu własnego M? 

PuNkt 
wIDzeNIa 

cztery Kąty
 i Kredyt Piąty

sięganie po kredyt przy kupnie 
mieszkania to, biorąc pod uwa-
gę zasoby finansowe polskiego 
społeczeństwa, dla wielu rodzin 
wciąż raczej kwestia konieczności 
niż wyboru najlepszego terminu. 
Na ogół trzeba go brać, gdy się 
musi. warto jednak wziąć pod 
uwagę, że przy obecnych rekor-
dowo niskich stopach procen-
towych kredyty hipoteczne są 
atrakcyjnie oprocentowane, a to 
oznacza, że wiele młodych ludzi 
ma dziś szansę na własne M. 
Jeszcze dekadę, dwie temu odcię-
cie pępowiny, łączącej z rodzin-
nym domem, było nieosiągalnym 
marzeniem; dziś wystarczy sta-
bilne źródło dochodów i rozsądne 
gospodarowanie pozostałą czę-
ścią domowego budżetu, by móc 
mieszkać „na swoim”. w realizacji 
tego marzenia mogą pomóc rzą-
dowe programy preferencyjnych 
kredytów – wcześniejsza „Rodzina 
na swoim”, teraz „Mieszkanie dla 
Młodych”. 
Należy jednak pamiętać o dru-
giej stronie pomocowego me-

większość studentów, jeżeli decydu-
je się na samodzielne mieszkanie, to 
z reguły je wynajmuje. Podyktowa-
ne jest to niską siłą nabywczą oraz 
brakiem stałych dochodów pozwa-
lających na zaciągnięcie kredytu 
i późniejsze terminowe spłaty rat za 
zakup własnego lokum. Co znamien-
ne, większość studentów studiują-
cych w rodzinnym mieście i miesz-
kających z rodzicami pozostaje przy 
tym rozwiązaniu. Najemcami są 
najczęściej osoby, które w związku ze 
studiami musiały się przeprowadzić. 
Jest grupa osób młodych, która  
– dzięki pomocy rodziców i chęci za-
oszczędzenia na najmie – decyduje się 
na kupno mieszkania. w takim przy-
padku spłaty rat kredytu do momentu 
rozpoczęcia pracy zarobkowej spo-
czywają zwykle na rodzicach. Nie jest 
to jednak liczne grono, gdyż kupno 
mieszkania jest znacznym obciąże-
niem budżetu domowego. dlatego na 
zakup mieszkania decydują się przede 
wszystkim osoby w wieku 26–35 lat, 
czyli takie, które już ukończyły studia. 
Otrzymanie stałej pracy oraz chęć 
usamodzielnienia się stanowią 

dalu: uruchamianie programów 
wsparcia zwiększa popyt na rynku 
mieszkaniowym i może prowadzić 
do zwyżek cen (do okolic limitów 
wyznaczonych w programie). Pa-
radoksalnie więc, lepiej szukać 
mieszkania, gdy nie ma progra-
mu rządowego, bo wtedy większy 
jest wybór mieszkań, ceny niższe, 
a warunki kredytów – atrakcyj-
niejsze. Ale to, po wprowadzeniu 
Rekomendacji s, opcja tylko dla 
osób, które mają komfort wkładu 
własnego. inna sprawa, że nowy 
program „Mieszkanie dla Mło-
dych” ma wiele ograniczeń, może 
więc nie mieć on istotniejszego 
wpływu na sytuację na rynku.

główny bodziec do nabycia wła-
snego M. Jeśli chcemy dołączyć 
do grona szczęśliwych posiadaczy 
własnych czterech kątów, warto 
rozważyć zakup mieszkania w ra-
mach programu „Mieszkanie dla 
młodych”. dopłaty z budżetu pań-
stwa (10 proc. dla osób bezdziet-
nych oraz 15–20 proc. w przypadku 
posiadania potomstwa) stanowią 
znaczną ulgę dla kieszeni.
wraz ze wzrostem popularności 
programu znalezienie lokum speł-
niającego warunki programu może 
być coraz trudniejsze, gdyż na ry-
nek nieruchomości wraca ożywie-
nie, wywołane przede wszystkim 
rekordowo niskimi stopami pro-
centowymi oraz ogólną poprawą 
koniunktury w gospodarce, a co za 
tym idzie nastrojów w społeczeń-
stwie. Pierwsze sygnały ożywienia 
pojawiły się już w 2013 roku: przez 
ostatnie 6 kwartałów sprzedaje się 
więcej mieszkań, niż deweloperzy 
wprowadzają na rynek. utrzymanie 
się tego trendu w dłuższym terminie 
może oznaczać, że zmaleje oferta, co 
nie ułatwi wyboru wymarzonego M. 

Krzysztof Bień
redaktor naczelny  
Obserwatorfinansowy.pl

tomasz Kołodziejczyk
dyrektor 
redNet Consulting

Niezależnie od 
koniunktury, warto 
pamiętać o jednym: 
zapożyczajmy się 
w walucie, w której 
zarabiamy. 

Przygotowała anna Nawrocka
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studia to doskonały czas  
na poznawanie nowych miejsc, 
ciekawych ludzi i nieznanych kultur.  

PoDrÓże 
z PoraDNIkIem

28 PORadnik Bankowy

Jak zobaczyć najciekawsze miejsca i nie wydać na to fortuny? sztuka taniego podróżowania jest 
domeną studentów. w ostatnich latach pojawiły się nowe możliwości, dzięki którym za niewielkie 
pieniądze można odkrywać świat. 

anna Nawrocka

aKadeMia PrzyGOdy  

Podróże kształcą. Powiedzenie to 
nabiera szczególnego znaczenia 

w przypadku tych, którzy umiejętnie 
łączą naukę ze zwiedzaniem. Naj-
prostszym sposobem na zdobycie 
wiedzy i poznanie nowego kraju 
w czasie roku akademickiego jest wy-
jazd w ramach wymiany studentów 
między uczelniami. Natomiast pod-
czas wakacji niezmiennie popularne 
jest łączenie pracy i podróżowania. 

zacznijmy od erasmusa 
O tym programie krążą legendy. Jego 
przeciwnicy twierdzą, że jest kosz-
towny (stypendium wynosi od 200 
do 450 euro miesięcznie). entuzjaści 
kontrargumentują, podkreślając, że 
młodym ludziom umożliwia nie tylko 
skorzystanie z doświadczeń najlep-
szych uczelni w europie, ale też po-
znanie zwykłych ludzi i prawdziwej 
kultury danego kraju. Ponadto stu-
dia lub staże za granicą pomagają 
rozwinąć umiejętności cenione przez 
pracodawców, takie jak znajomość 
języków obcych, zdolność współpra-
cy w ramach różnych kultur, elastycz-
ność oraz kompetencje przywódcze. 
według najnowszych danych od 
rozpoczęcia programu w 1987 roku 
ponad 3 mln studentów skorzystały 

z tych unijnych stypendiów. wymianę 
studentów w programie mogą pro-
wadzić uczelnie mające Kartę uczelni 
erasmusa. są wśród nich uniwersyte-
ty, szkoły wyższe, uczelnie techniczne 
oraz medyczne. Młodzi Polacy naj-
częściej wybierają Hiszpanię, francję, 
wielką Brytanię i Niemcy. Ale możli-
wości jest więcej. stypendia zagra-
niczne odbywają się na uczelniach, 
z którymi macierzyste szkoły wyższe 
mają podpisane umowy. dzięki temu  
studenci mogą uczyć się we wszyst-
kich krajach unii europejskiej oraz na 
islandii, w liechtensteinie, Norwegii, 
szwajcarii i Turcji. Ponadto w ramach 
fellow-Mundus wyjazdy organizo-
wane są do kilku państw Ameryki 
Południowej. wysoko pod względem 
walorów naukowych, turystycznych 
oraz poznawczych polscy studenci 
ocenili m.in.: islandię, Portugalię i po-
łudniową francję.
 
wyspa cudów natury
Podróż po jednym z najwyżej oce-
nianych w rankingu miejsc „erasmu-
sowych” rozpoczynamy od stolicy 
islandii (studentów gości Reykjavik 
university). zdobyła ona najwyższe 
noty i to zarówno pod względem na-
uki, jak i kultury, życia towarzyskiego, 
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imprez, lokalizacji i pogody. w sa-
mym Reykjavíku żelaznym punktem 
zwiedzania jest plac austurvöllur, 
gmach parlamentu Althing i kościół 
luterański z chrzcielnicą dzieła Berte-
la thorvaldsena, Muzeum narodowe 
(z eksponatami z dziejów islandii, 
począwszy od okresu wikingów), 
a także Muzeum sztuki ludowej. 
Z nowych budowli na uwagę zasłu-
guje Perlan, czyli wielkie zbiorniki 
źródlanej wody służącej do ogrze-
wania domów. w mieście jest też 
piękny ogród zimowy z fascynującą 
fontanną imitującą gejzer, z której co  
5 minut wytryskuje woda na wyso-
kość 15 metrów. Miłośnikom leniwe-
go odpoczynku stolica oferuje sztucz-
ną plażę, przy której zlokalizowany 

Można nawet powiedzieć, że islandia 
jest ich ojczyzną. Zachwycające są też 
fiordy. Najwyższy znajduje się na pół-
nocnym zachodzie wyspy, ma ponad  
400 m n.p.m. i rozciąga się na dłu-
gości 10 km. Magicznym miejscem, 
gdzie można popływać między top-
niejącym lodowcem i pooglądać foki, 
jest lodowa laguna (jökulsárlón przy 
Vatnajökull). Był tam kręcony ostat-
ni film o Jamesie Bondzie z Pierce’em 
Brosnanem. Pobyt na islandii to rów-
nież niezwykłe doznania kulinarne. 
Popularne są ryby, dania z baraniny 
oraz pieczony maskonur, który stał 
się już symbolem tego kraju. Można 
tu także zjeść rekina i wieloryba. 

najdalszy zakątek
Portugalia nie jest tak szturmowa-
na jak Hiszpania, ale pod względem 
walorów turystycznych w niczym 
jej nie ustępuje. Kilkudziesięciu stu-
dentów z Polski każdego roku trafia 
do lizbony (universidade técnica de 
lisboa), Porto (universidade do Por-
to), Bragançy (instituto Politécnico 
de Bragança), a kilkunastu do prze-
pięknej Évory (universidade de Évora) 
i coimbry (universidade de coimbra). 
Proponujemy przyjrzeć się bliżej dwóm 
ostatnim. Mająca 2 tys. lat Évora leży 
w północnej części regionu Alentejo. 

jest zbiornik z wodą geotermalną. 
Można się w nim kąpać za darmo. 
Ciekawą cykliczną imprezą, która od-
bywa się każdego roku na przełomie 
maja i czerwca jest festiwal sztuki 
w Reykjavíku / listahátið í Reykjavík. 
Jest to prawdziwe święto kultury, po-
kazujące najlepsze nurty krajowego 
i międzynarodowego teatru, tańca, 
muzyki i sztuki wizualnej. urozmaico-
ny program festiwalu oferuje liczne 
wystawy, koncerty, pokazy tańca, 
przedstawienia teatralne i operowe.
Reykjavík to idealne miejsce do wy-
padów i wycieczek, podczas których 
można poznać krajobrazy i geologicz-
ne osobliwości wyspy. Ten niewielki 
kraj ma bardzo ciekawą faunę i florę. 
Jedną z głównych atrakcji są gejzery. 

w przeszłości była tu rzymska osada, 
po której została świątynia z ii w. n.e. 
w czasach świętej inkwizycji staro-
żytna świątynia była miejscem egze-
kucji. Évorę warto jednak odwiedzić 
nie tylko dla rzymskich pozostałości. 
Jednym z najciekawszych zabytków 
jest kaplica kości przy kościele fran-
ciszkanów, której wnętrze wyłożone 
jest kośćmi mnichów, a nastrój grozy 
pogłębia napis nad wejściem: „nasze 
kości, które tu spoczywają, na wasze 
kości czekają”. Historyczne centrum 
wpisane zostało na listę uNesCO. 
Alentejo to region słynący z produkcji 
korka, w Évorze można więc zaopa-
trzyć się w wyroby z tego surowca: 
pudełka, torby, portfele, a nawet buty.
niewielka Évora ma również dużo do 
zaoferowania, jeżeli chodzi o życie 
kulturalne. Praktycznie przez cały 
rok w teatrze pod gołym niebem od-
bywają się koncerty i spektakle ar-
tystów z całego świata. Oryginalną 
sztukę promuje zabytkowa bibliote-
ka. w otoczeniu regałów z książkami 
można zobaczyć występy perfor-
merów albo posłuchać muzyki et-
nicznej. w Évorze najbarwniejszym 
i najweselszym okresem w roku 
jest początek roku akademickiego. 
Pierwszoroczni studenci muszą być 
przyjęci do społeczności akademic-
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autostop – dla ludzi odważnych 

najbardziej klasyczna forma tanie-

go przemieszczania się. w wielu 

przypadkach jest to szybszy środek 

transportu niż autobus czy pociąg. 

carpooling – wypełnianie samo-

chodu. Zabieranie ze sobą chęt-

nych i dzielenie kosztów paliwa na 

wszystkich pasażerów. 

couchsurfing – wymiana miesz-

kań, miejsc noclegowych. Aby 

skorzystać z darmowego zakwa-

terowania, tj. noclegu w domu czy 

łóżka w pokoju gościnnym, trzeba 

zarejestrować się na odpowiednim 

portalu internetowym.

Hospitality club – społecznościo-

wy portal internetowy dostępny 

w kilkudziesięciu językach, skupia-

jący osoby, które mogą zaofero-

wać nocleg (zaprosić na obiad lub 

pokazać swoje miasto).

work & travel – to połączenie przy-

jemnego z pożytecznym. Młodzież 

podejmuje w miejscu, do którego 

wyjechała, pracę bądź płatny staż. 

Zarobione pieniądze pokrywają kosz-

ty przelotu, noclegów i zwiedzania. 

tanie  POdróżOwanie 
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kiej i przejść bojowy chrzest, czyli 
otrzęsiny. Zabawy i festyny odbywa-
ją się wtedy w całym mieście. 
w Coimbrze znajduje się najstarszy 
portugalski uniwersytet i śmiało moż-
na powiedzieć, że od zarania dziejów 
rządzą tu studenci. Miasto położone 
jest na wzniesieniu, które oplata sieć 
wąskich i stromych uliczek. wiele do-
mów stojących przy tych uliczkach 
to kwatery studenckie funkcjonują-
ce jeszcze od czasów średniowiecza. 
Na szczycie wzgórza stoją wiekowe 
budynki uniwersyteckie, w cieniu któ-
rych pozostają dwie katedry. studen-
ci z Coimbry dwa razy w roku mają 
swoje wielkie święta. Pierwsze to fe-
sta das latas, czyli „święto puszek”, 
które obchodzone jest z okazji rozpo-
częcia roku akademickiego, a drugie 
Queima das fitas – „palenia wstążek” 
z okazji zakończenia.

w pełnym słońcu riwiery francuskiej
Miłośnicy śródziemnomorskiej kultu-
ry chętnie jadą do francji. w ramach 
programu erasmus swoje podwoje 
otwierają uczelnie aż 20 miast. naj-
wyższe noty studentów otrzymała 
urocza miejscowość sophia Antipolis 
(université de nice) położona na Ri-
wierze francuskiej pomiędzy cannes 
a Niceą. studenci, którzy mieli okazję 
spędzić na tutejszej uczelni kilka mie-
sięcy życia na lazurowym wybrzeżu, 
określają je jednym słowem – bajka. 

Piękna pogoda  otwarci na świat lu-
dzie, a oprócz tego w promieniu kil-
kunastu, kilkudziesięciu kilometrów 
takie miasta, jak: nicea, saint-tropez, 
grasse, Monte carlo, cannes. Riwiera 
francuska oprócz modnych kurortów 

pełnych turystów ma do zaoferowa-
nia też inny świat. w głębi lądu znaj-
duje się tzw. arrière-pays, czyli obszar 
wybrzeża kontynentalnego z czer-
wonym masywem gór esterel, alpej-
skim pejzażem pełnym lasów i wzgórz 
wokół miasta Grasse. wzgórza te 
kryją wspaniałe groty, wśród których 
najsłynniejsze to zespół jaskiń saint-
-cézaire. najgłębsze sięgają 40 me-
trów. wszystkie mają czerwony kolor, 
który zawdzięczają tlenkowi żelaza. 
wyprawa 200-metrowym szlakiem to 
niezwykła przygoda i możliwość obej-
rzenia cudów natury. 

świat na wakacje 
Zwiedzanie i zarabianie to jeden  
ze sposobów podróżowania.  
Kopalnią wiedzy na ten temat są blogi, 
np. Blogipodróżnicze.pl czy też  

autostopem-przez-zycie.pl. Młodzi 
globtroterzy dzielą się na nich swoimi 
doświadczeniami, podpowiadają, jak 
udało im się zdobyć pieniądze, gdzie 
można dostać pracę, a gdzie jest o nią 
bardzo trudno. 
w poszukiwaniu zajęcia, które pozwoli 
uzyskać dochody wystarczające na 
utrzymanie się i podróżowanie, młodzi 
bardzo często wyruszają jeszcze przed 
rozpoczęciem sezonu urlopowego. Po-
sadę kucharza lub kelnera na ibizie ofe-
rują liczne restauracje i bary, ale trzeba 
się o nią postarać przed przyjazdem 
turystów – w drugiej połowie maja. 
Zarobki w tych miejscach kształtują 
się na poziomie 1500 euro miesięcznie, 
a na napiwkach można zarobić od 500 
do 1000 euro. ibiza uważana jest za 
najbardziej imprezową wyspę na świe-
cie, głównie za sprawą najlepszych 
dyskotek. Jeśli jednak komuś znudzi się 

zabawa, można też trochę pozwiedzać. 
warto zobaczyć ibizę (miasto), czyli 
eivissę, która oprócz przepięknej sta-
rówki szczyci się także Muzeum sztuki 

współczesnej, Muzeum Archeologicz-
nym, teatrem, festiwalem operowym, 
własną orkiestrą symfoniczną, kon-
certami muzyki poważnej i jazzowej. 
wyspa oferuje też wiele możliwości 
amatorom sportów wodnych. Chętnie 
przyjeżdżają tu surferzy. 
w europie kontynentalnej od wielu lat 
najpopularniejszym kierunkiem wa-
kacyjnych wyjazdów zarobkowych 
są Niemcy i wielka Brytania. Można 
zarobić – nawet 2500 euro netto mie-
sięcznie – pracując na południu francji 
i włoch jako kierowca luksusowych 
samochodów. Oprócz wysokiej pen-
sji można liczyć na drugie tyle z na-
piwków. do wykonywania tej pracy 
potrzebne jest prawo jazdy. Z kolei 
2000 euro to pensja animatora na 
Malcie czy wyspach Kanaryjskich. Na 
Majorce poszukiwani są ratownicy. 
wymagana jest aktualna książeczka 
ratownika wodnego, doświadczenie 
oraz znajomość języka angielskiego. 
Nie posiadając dodatkowych upraw-
nień, ale znając dobrze języki, można 
skorzystać z możliwości pracy w roli 
rezydenta wycieczek. Opiekun grup 
turystycznych zarabia nawet do 1800 
euro za miesiąc. wartością dodaną 
jest pobyt np. w Meksyku czy na Ma-
lediwach. Nietypowych i sezonowych 
prac wakacyjnych najlepiej szukać na 
stronach internetowych biur pośred-
nictwa pracy. 

Karta wielowalutowa  

PKO Banku Polskiego

Podróże po świecie ułatwia kar-

ta wielowalutowa, którą możesz 

płacić w usd, euR, gBP.

więcej informacji na str. 15. 

Karty eurO 26 lub isic (inter-

national student identity card) 

– oprócz polisy ubezpieczenio-

wej zapewniają zniżki do wielu 

instytucji kulturalnych, sklepów, 

restauracji.

europejska Karta ubezpieczenia 

zdrowotnego wydawana przez 

nfz – gwarantuje podstawowe 

ubezpieczenie zdrowotne. Karta 

obowiązuje w krajach unii eu-

ropejskiej i obejmuje tylko część 

świadczeń związanych z lecze-

niem. Przy wyjeździe np. do Turcji 

należy wykupić polisę w firmie 

ubezpieczeniowej.

ubezpieczenie bagażu na okres 

podróży – indywidualna polisa.

uBezPieczenia, Karty, zniżKi 

Miłośnicy śródziemnomorskiej kultury 
chętnie wybierają Francję. W ramach 
programu Erasmus swoje podwoje 
otwierają uczelnie aż 20 miast.
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PIoNowo:
1) potocznie: zabawa, przyjęcie dla młodzieży – miejscowość we francji, w regionie akwitania, w departamencie Pireneje atlantyckie 2) dzieło bolesława Prusa 3) człowiek opierający się 
bardziej na doświadczeniu niż rozumowaniu, praktyk – marian …, autor tekstów piosenek 4) rynek w starożytnej Grecji 5) przyrząd gimnastyczny do ćwiczeń równoważnych – odchylenie 
od normy, nieprawidłowość 6) epidemie, które dziesiątkowały ludzkość 7) nauka na wyższej uczelni – dymi na Sycylii 8) aleksander, polski komediopisarz, pamiętnikarz, poeta, z epoki 
romantyzmu 9) zdjęcie profilowe – marynarski trunek z rumu i gorącej wody 10) pieniądze na poczet przyszłej wypłaty 11) gapa w kruczej rodzinie – noszona bezpośrednio na ciele 
12) gatunek owiec górskich 13) potrawa z nerek zwierzęcych – potocznie: krew zwierzęcia 14) gardzi szkołą i książkami 15) tucząca jednostka, pusta, do zrzucenia – stan na północnym 
zachodzie uSa

PozIomo:
a) pierwiastek chemiczny, l.at. 70 – nietoperz z rodziny mroczkowatych, zwany wielkouchem B) teczka służąca do przechowywania dokumentów c) ulubione zwierzę lub osoba – dawniej  
o płycie gramofonowej, która teraz jest na topie d) księgowy weryfikujący roczny bilans e) szklany w telewizorze, panoramiczny w kinie – ... uśmiechu, przyznawany przez dzieci  
i młodzież F) krokus g) zdrobnienie od: alicja, alina – pierwiastek chemiczny o symbolu Sn H) pomieszczenie przeznaczone do przechowywania odzieży i) postać z utworu „konrad 
wallenrod” adama mickiewicza – używany w stopach z miedzią i cynkiem j) mięso wołowe z kością k) państwo wyspiarskie na oceanie atlantyckim – do opalania lub do pielęgnacji 
ciała Ł) ograniczenie lub likwidacja sił wojskowych na określonym terytorium, rozbrojenie n) … amora lub łuk erosa – gatunek andyjskiej lamy

litery w polach: 
c-3, F-15, l-3, H-6, 
c-11, F-5, Ł-11, d-8, 
i-12, B-9, n-13, j-8, 
a-2, g-1, n-6   
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 5.05.2014 r.

wśród osób, które nadeślą prawidłowe rozwiązanie, rozlosujemy 10 zestawów filmów: „krajobraz  
po bitwie”, „Polowanie na muchy”, „Ziemia obiecana”, „Panny z wilka”„ Kanał”.

Zwycięzcy krzyżówki
z „Poradnika Bankowego”
nr 6/2013 

Zrekonstruowane zestawy filmów 
klasyki polskiego kina w reżyserii 
andrzeja wajdy otrzymają:
 
1. edward kuc z jeleniej góry
2.  Marceli wolf z Rudnej 
3. lidia działak z suchedniowa
4.  Bronisław Bojakowski  

z Gniezna
5. edyta skubij z jastrzębia-zdroju
6.  Bolesław Kania z wołczyna
7.  Małgorzata dudek z Ostrowa 

wielkopolskiego
8.  waldemar chacewicz z Radzy-

nia Podlaskiego 
9.  Józef Chruściel z Kostrzyna 

nad Odrą
10.  krzysztof waszczuk z tychów 


