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Rewolucja  
w RachunKach
5 nowych ofeRt 
dla Klientów

nie ma nic przyjemniejszego niż przekazywanie dobrych wiado-
mości. a zatem bez zbędnej zwłoki: miniony, 2010 rok, pko bank 
polski zamknął rekordowymi w swej historii wynikami. nigdy 
wcześniej nie mieliśmy lepszych!  
mocny akord kończący ubiegły rok był tylko przygrywką do 
tego, co zamierzamy zaproponować państwu w bieżącym. 
w połowie marca wprowadziliśmy do oferty nową rodzinę 
rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych. nie lubimy 
używać wielkich słów, ale zmiana jest naprawdę rewolucyjna 
– teraz każdy klient, w zależności od wieku i potrzeb może wy-
brać odpowiadający mu ror. 
młodzieży, dla której priorytetem są niskie koszty, dedykujemy 
dwa produkty, w których prowadzenie rachunku, usługi banko-
wości elektronicznej, krajowe przelewy przez internet oraz moż-
liwość wypłat z bankomatów w polsce i na świecie nic nie kosz-
tują.  z kolei seniorom, dla których najważniejsze jest zdrowie, 
proponujemy konto pogodne z bogatym pakietem assistance 
medycznym oraz programem rabatowym na zakup leków. 
elementem zmian jest także kampania, której twarzą jest 
szymon majewski. chcielibyśmy, aby pko bank polski koja-
rzył się i z bogatą ofertą, i przyjaznym stosunkiem do klienta. 
a także z uśmiechem.

maGdalena kopciŃska
departament komunikacji korporacyjnej 
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naGrody 
maGazynu
world 
Finance 

– w zeszłym roku braliśmy 
udział w największych trans-
akcjach ipo, spo i abb 
w polsce. dom maklerski 
pko banku polskiego był zaan-
gażowany między innymi w re-
kordowe na polskim rynku ofer-
ty publiczne pzu, tauronu oraz 
Giełdy papierów wartościowych  
– mówi jakub papierski, wicepre-
zes zarządu pko banku polskie-
go odpowiedzialny za obszar 
bankowości inwestycyjnej.

naGrody 
rynku
treasury
bondspot 
poland

w 2010 r.”; ”lider rynku w 2010 r.” 
pko bank polski został nagrodzony 
w dwóch pierwszych kategoriach. 
startujący w lutym indeks obliga-
cji rynku treasury bondspot po-
land (tbsp) jest pierwszym ofi-
cjalnym wskaźnikiem wartości 
obligacji skarbowych w polsce. in-
westorzy indywidualni i instytucjo-
nalni otrzymali uniwersalne narzę-
dzie rynkowe, które jest punktem 
odniesienia dla oceny efektywno-
ści ich decyzji inwestycyjnych.

podczas uroczystości podsumowa-
no także aktywność uczestników 
rynku treasury bondspot poland 
w roku 2010 i wręczono nagrody 
w następujących kategoriach: ”naj-
większy obrót w segmencie kaso-
wym na rynku treasury bondspot 
poland w 2010 r.”; ”największy ob-
rót w segmencie transakcji warun-
kowych na rynku treasury bond-
spot poland w 2010 r.”; ”największa 
aktywność na sesjach fixingowych 
na rynku treasury bondspot poland 

w połowie lutego br. zaprezento-
wano na Giełdzie papierów warto-
ściowych w warszawie pierwszy na 
polskim rynku kapitałowym indeks 
obligacji skarbowych – tbsp.index.

wzrost międzynarodowej po-
zycji pko banku polskiego zy-
skał odzwierciedlenie w kolejnych 
nagrodach. prestiżowy brytyj-
ski magazyn world Finance przy-
znał inwestycyjnemu ramieniu 

największego krajowego banku ty-
tuły: „corporate broker of the year 
2011 in eastern europe”, „online 
broker of the year 2011 in eastern 
europe” oraz „advisory broker of the 
year 2011 in eastern europe”.
nagrody potwierdzają skuteczność 
wdrażanej od zeszłego roku stra-
tegii „lider” na lata 2010-2012. 
zgodnie z nią pko bank polski ma 
wzmacniać pozycję we wszystkich 
ważnych segmentach rynku, w tym 
właśnie na rynku inwestycyjnym.

najlepszy
bank 
komercyjny

dzięki naszej konsekwencji i de-
terminacji kwartał po kwarta-
le wypracowujemy coraz lepsze 
wyniki finansowe, zwiększamy 
udziały we wszystkich segmen-
tach rynku. rośniemy szybciej od 
konkurencji i budujemy pozycję 
bezdyskusyjnego lidera w głów-
nych obszarach działalności. za-
uważają to zarówno analitycy, 
rekomendując zakup akcji na-
szego banku, jak i klienci – mówi 
zbigniew jagiełło, prezes zarządu  
pko banku polskiego. 

ranking „book of lists” to naj-
większa i najdłużej obecna na pol-
skim rynku wydawniczym publika-
cja, która w formie ok. 70 rankingów 
prezentuje ponad 2,5 tys. firm z róż-
nych sektorów biznesu w polsce, 
m.in.: finansowego, usługowego, 
konsultingowego i energetycznego. 
w rankingu wyróżniane są co roku 
najlepsze, największe i najbardziej 
dynamiczne przedsiębiorstwa. 
– wyróżnienie potwierdza skutecz-
ność wdrażanej od zeszłego roku 
„strategii na lata 2010-2012”. 

najlepiej prosperującym krajo-
wym bankiem komercyjnym jest 
pko bank polski – wynika z rankin-
gu „book of lists 2011” przygoto-
wywanego przez wydawcę maga-
zynu „warsaw business journal”. 
lider polskiego sektora bankowego 
został zwycięzcą w kategorii „com-
mercial banks”.

3 razy
naj...

 deszcz naGród dla pko banku polskieGo: 
wyróżniono nas m.in. za aktywność na rynku komercyjnym, 

obligacji skarbowych i usług brokerskich.
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we wszystkich głównych seg-
mentach rynku bankowego. war-
tość portfela kredytowego banku 
wzrosła w roku ubiegłym o ponad 
14 mld zł i na koniec 2010 roku 
wyniosła 133 mld zł. w tym cza-
sie wartość depozytów pko bp 
wzrosła w ciągu roku o 8 mld zł, 
osiągając na koniec 2010 r. po-
ziom 130 mld zł. oznacza to, że po-
lacy powierzyli bankowi 23 proc. 
wszystkich depozytów. 
a jak będzie w bieżącym  roku? le-
piej – nie mieli wątpliwości prezesi 
polskich banków: zbigniew jagieł-
ło z pko banku polskiego,  alicja 
kornasiewicz z pekao sa, cezary 
stypułkowski z bre banku, ma-
teusz morawiecki z bz wbk oraz 
sławomir sikora z citi Handlowego, 
którzy spotkali się na debacie w re-
dakcji „rzeczpospolitej”. szefowie 
instytucji finansowych stwierdzili, że 
w podstawowym scenariuszu per-
spektywy wzrostu polskiej gospo-
darki w 2011 r. są lepsze niż w 2010. 
m.in. ze względu na spodziewane 
ożywienie popytu ze strony przed-
siębiorstw oraz planowane inwe-
stycje infrastrukturalne związane  
z euro 2012. – to powinien być 
rekordowy rok dla sektora banko-
wego i bardzo dobry dla naszego 
banku  – powiedział zbigniew jagiełło, 
prezes zarządu pko banku polskiego, 
przypominając, że w polsce nie mieli-
śmy do czynienia z kryzysem finan-
sowym, lecz ze spowolnieniem i że 
banki posiadają niezbędne środki na 
rozwój akcji kredytowej. – oczekujemy 
przyrostu kredytów gospodarczych 
w granicach 8-9 proc., zakładając, że 
firmy będą jeszcze przez jakiś czas ko-
rzystały ze skumulowanych środków 
własnych – dodał.  

rekord
za rekordem

Grupa nie tylko odnotowała 
rekordowy  skonsolidowany 

zysk. ma także najwyższe w historii 
aktywa, które wynoszą 169,7 mld zł 
(wzrost o 8,4 proc).  wyniki dowo-
dzą, że zarówno Grupa kapitałowa, 
jak i bank maksymalnie wykorzy-
stały zeszłoroczny powrót polskiej 
gospodarki na drogę szybkiego 
wzrostu. poprawa sytuacji gospo-
darstw domowych i przedsiębior-
ców pozwoliła na dynamiczny roz-
wój działalności biznesowej zgodny 
z założeniami strategii „lider” na 
lata 2010-2012.
– pko bank polski jest ściśle 
związany z gospodarką krajową. Fo
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wyniki Grupy pko banku polskieGo  
nigdy nie były lepsze. co ważne – są podstawy, 

by sądzić, że rok 2011 będzie równie dobry.

Grupa Kapitałowa pKo banku polskiego osiągnęła w 2010 roku 
najwyższy wynik finansowy w historii. skonsolidowany zysk netto 
wyniósł 3,217 mld zł, co oznacza prawie 40-proc. wzrost w stosunku 
do 2009 roku. zysk samego banku wyniósł 3,311 mld zł.

Bilans
2010 roku

wzrost pkb powinien więc  zna-
leźć odzwierciedlenie w naszych 
wynikach finansowych – i znaj-
duje. nam jednak udało się rozwi-
jać szybciej niż rynek i zwiększyć 
udziały w większości segmentów 
działalności. chciałbym, aby ten 
trend utrzymał się w kolejnych la-
tach. nasza strategia sprawdziła 
się, więc będziemy ją kontynuować 
w tym i kolejnym roku, aktualizu-
jąc założenia do zmieniających się 
warunków makroekonomicznych 
– powiedział zbigniew jagiełło, pre-
zes zarządu pko banku polskie-
go, podczas konferencji prasowej 
7 marca. dodał, że dochodowość 

banku w przeliczeniu na jednego 
pracownika należy do najwyższych 
na rynku. 
rekordowe zyski to także zasłu-
ga stabilizacji kosztów działania. 
wskaźnik kosztów do dochodów 
(c/i)  dla Grupy spadł w ubie-
głym roku o ponad 6 pkt proc. do 
41,7 proc., natomiast wskaźnik 
zwrotu na kapitale (roe) wzrósł na 
koniec roku do 14,9 proc. zwrot na 
aktywach (roa) zwiększył się do 
poziomu 2 proc.
osiągnięcie najwyższego w historii 
jednostkowego zysku netto oraz 
poziomu aktywów umożliwiła dy-
namiczna działalność biznesowa 



„dzieŃ      
   dobry”
czyli powiew świeżości
wiosna to idealna pora na zmiany. nic dziwnego, że u jej progu 
– 14 marca – pKo bank polski wprowadził do oferty nowe rachunki 
oszczędnościowo-rozliczeniowe. nowe i rewolucyjne, o czym przekonywać 
będzie szymon majewski. a ponieważ wiosna najpiękniej rozkwita w maju, 
właśnie wtedy pojawią się na rynku kolejne nowości.

konto
osoBiste

rewolucja w racHunkacH:
 5 nowych ofert dopasowanych cenowo 

i funkcjonalnie do wieku i potrzeb klientów.
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Nowe rachunki oszczędno-
ściowo-rozliczeniowe to 

największa zmiana dla klien-
tów pko banku polskiego od 
1999 roku, kiedy to oferta ban-
ku wzbogaciła się o rachunek 
superkonto. i choć został on 
wówczas uznany za najlepszy 
na polskim rynku tego typu pro-
dukt, po 12 latach przyszedł czas 
na zmiany. w efekcie powstała 
oferta nie tylko konkurencyjna 
i ciekawa pod względem funk-
cjonalnym, ale także – co warto 
podkreślić – atrakcyjna cenowo.
wprowadzono pięć nowych 
rachunków oszczędnościowo-
rozliczeniowych. mimo że róż-
nią się one znacznie od siebie 
(każdy z nich stworzono z myślą 
o innej grupie klientów), mają 
także istotną cechę wspólną 
– wszystkie oferują dostęp do 
nowoczesnych produktów (kar-
ta debetowa w standardzie emV 
z możliwością dokonania płat-
ności przez internet i realizo-
wania transakcji zbliżeniowych) 
i  usług (bankowość elektronicz-
na ipko). są również kluczem 
do szerszej oferty produktowej 
banku, dzięki której klient może 
efektywniej zarządzać własnymi 
finansowymi.
– nowe pakiety rachunków oso-
bistych zostały przygotowane 
z uwzględnieniem preferencji 
klientów w oparciu o segmen-
tację behawioralną. towarzy-
sząca temu poprawa jakości 
obsługi, na której chcemy się 
skoncentrować w najbliższych 
latach, przyczyni się do trwałej 
zmiany wizerunku banku – mówi 
zbigniew jagiełło, prezes zarzą-
du pko banku polskiego.

młodzi nie Płacą!
aż dwa spośród nowych rachun-
ków przeznaczone są wyłącznie 

twarzą prowadzonej we wszyst-
kich mediach kampanii reklamo-
wej towarzyszącej wprowadzeniu 
do oferty pko banku polskiego 
nowych ror-ów jest szymon 
majewski. twórca popularnego 
programu telewizji tVn „szymon 
majewski show”, niegdyś gwiaz-
da radia zet, dołączył do zespo-
łu banku i jako jego pracownik 
ogłasza strategię „za zero”. reży-
serem dwóch pierwszych spotów 
reklamowych jest tomasz konecki, 
twórca takich hitów kinowych, 
jak „ciało”, „pół serio”, „testoste-
ron” czy „lejdis”. ciężar produkcji 
wziął na siebie dom produkcyjny 
cut cut. kreację stworzył zespół 
kreatywny ddb, a za działania 
w internecie odpowiedzialna jest 
agencja os3.
kampania skierowana jest do lu-
dzi aktywnych – ma ich przekonać 
o konkurencyjności zarówno nowej 

kampania
Gwiazd

oferty ror, jak i samego pko ban-
ku polskiego, jako marki nowocze-
snej. pojawienie się w kampanii re-
klamowej szymona majewskiego 
potwierdza wprowadzane w  banku 
zmiany. ror-y są ich elementem, 
gdyż dokonują się praktycznie we 
wszystkich obszarach prowadzonej 
działalności. bank przede wszyst-
kim systematycznie rozszerza 
ofertę i wprowadza innowacje do 
tradycyjnych produktów, poprawia 
jakość obsługi, zmienia wizerunek 
i sposób komunikacji.
pierwsze elementy modernizacji 
wizerunkowej – odświeżone logo 
oraz hasło „dzień dobry” – pojawi-
ły się już w reklamach. zmiany te 
bardziej odpowiadają współczesnej 
stylistyce oraz umożliwiają sku-
teczniejsze zastosowanie systemu 
identyfikacji wizerunkowej w no-
woczesnych kanałach komunika-
cji, np. w internecie. Hasło „dzień 

dobry” komunikuje nowy począ-
tek i pozytywne zmiany zacho-
dzące w banku.
wdrożenie nowej oferty po-
przedził rozbudowany proces 
analizy rynku. z badań przepro-
wadzonych na zlecenie banku 
przez millward brown smG/krc 
wynika, że o wyborze konta naj-
częściej decydują: opłata za 
prowadzenie rachunku (75 proc. 
odpowiedzi) oraz sieć bezpłat-
nych bankomatów (38 proc. 
wskazań). w mniejszym stopniu 
liczą się natomiast opłaty za 
przelewy (25 proc.) czy za ko-
rzystanie z bankowości elektro-
nicznej (17 proc.).

dla młodych klientów. pko konto 
pierwsze adresowane jest do 
nastolatków w wieku 13-18 lat. 
zachętą dla nich ma być przede 
wszystkim to, że bank nie po-
biera opłat za prowadzenie ra-
chunku, za usługi bankowości 
elektronicznej (ipko), za krajowe 
przelewy internetowe, ani za wy-
płaty ze wszystkich bankoma-
tów w kraju i  na świecie. razem 
z kontem otrzymują kartę debe-
tową z możliwością dokonywa-
nia transakcji przez internet oraz 
funkcją płatności zbliżeniowych. 
mogą wybrać jeden z trzech no-
wych wizerunków. płacąc kartą 
w wybranych punktach oznaczo-
nych symbolem „Visa cash back”, 
mogą równocześnie wypłacić go-
tówkę (maksymalnie 200 zł). jako 
posiadacze konta mogą również 
w dowolnej chwili doładować 

w nowej ofercie 
znalazły się dwa 
produkty dla ludzi 
bardzo młodych 
(13-18 lat) oraz 
trochę starszych 
(do 30 roku życia) 
gwarantujące 
bezpłatne wypłaty 
ze wszystkich 
bankomatów 
w Polsce i na świecie.

swój telefon komórkowy na kartę 
– przez ipko lub w bankomatach 
pko banku polskiego.
na podobne udogodnienia liczyć 
mogą nieco starsi, ale wciąż 
jeszcze młodzi klienci, czyli stu-
denci oraz absolwenci, którzy 
nie skończyli 30 lat. stworzone 
specjalnie dla tej grupy pko 
konto dla młodych jest jedyną 
na rynku tego typu ofertą. do 
31 sierpnia br. prowadzenie ra-
chunku nic nie kosztuje. po tej 
dacie, osoby, które skończyły 
26 lat, aby nie płacić za prowa-
dzenie rachunku, będą musiały 
zapewnić systematyczne mie-
sięczne wpływy w wysokości nie 
mniejszej niż 1000 zł. w przeciw-
nym razie będą musiały ponosić 
opłaty za prowadzenie rachunku 
w wysokości 5 zł miesięcznie. 
pko konto dla młodych pozwala 
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seniorzy co prawda 
zapłacą za konto 
Pogodne, ale pakiet 
assistance oraz 
program rabatowy 
w aptekach 
wynagrodzą im to 
z nawiązką.

na korzystanie bez zbędnych 
formalności z dopuszczalne-
go salda debetowego z limitem 
do 500 zł!
i jeszcze jedno – mając konto 
w pko banku polskim, jej po-
siadacze mogą otrzymać kredyt 
studencki na preferencyjnych 
warunkach. 

tanio, jeszcze taniej
w ramach rachunku pko konto za 
zero bezpłatne są: karta płatnicza, 
usługi bankowości elektronicznej, 
krajowe przelewy zlecane przez 
internet oraz wypłaty z ponad 
3,5 tys. bankomatów w kraju (sieci 
bankomatów pko banku polskie-
go oraz eservice i bz wbk). a do 
tego brak opłaty za prowadzenie 
rachunku w przypadku systema-
tycznych wpływów w wysokości 
co najmniej 2000 zł miesięcznie. 
w  miesiącu, w którym posiadacz 
nie zapewni tych wpływów, bank 
pobierze opłatę w wysokości 
6,90 zł. powody do zadowolenia 

będą mieli również posiadacze 
superkonta oszczędnego, którzy 
nie płacą prowizji za korzystanie 
ze wszystkich bankomatów w pol-
sce i za darmo otrzymują dostęp 
do usług bankowości elektronicz-
nej (ipko), a  za krajowe przelewy 
internetowe zapłacą tylko 0,50 zł.
posiadanie tych rachunków daje 
również możliwość korzystania 
bez zbędnych formalności z do-
puszczalnego salda debetowego 
z limitem 1000 zł.

ViVat dojrzałość!
klientów, którzy skończyli 60 lat, 
zachwycić może rachunek pko 
konto pogodne. dlaczego aż za-
chwycić? ponieważ nie płacą za 
wypłaty ze wszystkich banko-
matów w polsce, bankowość 
elektroniczną, krajowe przelewy 
internetowe oraz usługę cash 
back. dodatkowo w jego ramach 
otrzymają bezpłatną usługę assi-
stance medyczny i domowy oraz 
będą mogli skorzystać z progra-
mu rabatowego w  największej 
– liczącej ponad 1200 punktów 
– sieci aptek dbam o  zdrowie.
assistance medyczny to nie tylko 
możliwość umówienia terminu 
dowolnej wizyty lekarskiej i pie-
lęgniarskiej, ale również m.in. 
zapewnienie transportu medycz-
nego, opieka lekarska w domu po 
pobycie w szpitalu lub dodatkowa 
pomoc domowa po hospitalizacji 
czy dostawa leków – bez kosztów 

ich zakupu. assistance domowy 
z kolei daje m.in. prawo do uzyska-
nia pomocy ślusarza, hydraulika, 
elektryka czy specjalisty napra-
wiającego sprzęt rtV i aGd oraz 
opieki nad ulubionym czworono-
giem. przy wszystkich tych usłu-
gach obowiązują limity: z wizyt 
lekarzy i specjalistów od napra-
wy urządzeń domowych można 
skorzystać w ciągu roku 3-5 razy 
(łączna wartość 1000-1500 zł). 
opiekę nad psem lub kotem moż-
na zlecić dwukrotnie. w ramach 
programu rabatowego w sieci 
aptek dbam o zdrowie można 
natomiast uzyskać dofinansowa-
nie w wysokości do 99 proc. ceny 

standard emV opra-
cowany został wspól-
nie przez wiodących 
na rynku emitentów 
kart płatniczych. emV 
wprowadza mikropro-
cesor (chip), zapewnia-
jący ich posiadaczom 
wyższy poziom bez-
pieczeństwa poprzez 
zwiększoną kontrolę 
dostępu do karty, 
możliwość szyfrowania 
i deszyfrowania infor-
macji, czy generowania 
i weryfikacji podpisów 
cyfrowych. większość 
tych kart wyposa-
żonych jest również 
w pasek magnetyczny.
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opiNie klientów

Hanna FecHler, 
klientka oddziału 17. w bydGoszczy

adam brzeziŃski,
klient oddziału 3. w poznaniu

rachunek mam od 10 lat. zaczęło się od założenia konta firmowego i udzie-
lenia pełnomocnictwa mojemu synowi, aby podczas mojej nieobecności 
mógł zarządzać środkami na koncie. potem oboje z synem otworzyliśmy 
rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe. dzięki temu wygodnie i sprawnie 
zarządzamy naszymi pieniędzmi. Gromadzimy środki, realizujemy wszelkie 
płatności, a nadwyżki zlecamy do inwestowania. pieniądze kochają ruch. 
dlatego bardzo często dokonujemy różnego rodzaju operacji. 
korzystamy przy tym z internetu. ale z przyjemnością odwiedzamy także 
nasz oddział, gdzie pani maria drozdowska, jego dyrektor, osobiście dora-
dza, jaka oferta jest dla nas najlepsza.
choć zakres usług oferowanych w ramach ror-ów jest satysfakcjonują-
cy, obserwując tendencje zachodzące na rynku, zawsze czekamy na jakieś 
udogodnienia.

kilkanaście lat temu, kiedy zakładałem ror, posiadanie rachunku w ban-
ku nie było tak powszechne jak dziś. jednak dla kogoś, kto miał przed sobą 
perspektywy i chciał iść z duchem czasu, wydawało się to konieczne. 
a wybrałem pko bank polski, ponieważ jest duży, stabilny i narodowy.
niegdyś wszystko załatwiałem w placówce banku. dziś, w dobie ban-
kowości elektronicznej, wybieram internet. w moim oddziale pojawiam 
się tylko wtedy, kiedy chcę uzyskać informacje o nowych usługach lub 
skorzystać z jakiegoś konkretnego produktu. zmienił się też zakres, w ja-
kim wykorzystuję rachunek. dawniej służył mi wyłącznie do gromadzenia 
pieniędzy i ich wypłacania. obecnie wszystkie rozliczenia załatwiam dzię-
ki zleceniom stałym, poleceniom zapłaty lub przelewom jednorazowym. 
obrót bezgotówkowy to bardzo wygodne rozwiązanie. a elektroniczny 
dostęp do rachunku pozwala mi na bieżąco kontrolować wszelkie wydatki. 
to bardzo istotne z  punktu widzenia zarządzania domowym budżetem.

opiNie klientów
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barbara Gzylewska, 
klientka odzdziału 1. w płoŃsku

rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy założyłam dawno temu, 
w 1980 roku. uznałam, że w wielu sytuacjach ułatwi mi życie. i tak 
jest do dziś. wykorzystuję go, by dokonać wszelkiego rodzaju rozliczeń, 
przelewów, ale także by gromadzić oszczędności i zaciągać kredyt. kie-
dy chcę coś załatwić, wybieram wizytę w oddziale banku. nie dość, że 
jest blisko mojego domu, to jeszcze fachowa i miła obsługa. tego nie 
da mi internet. 
jakich zmian bym oczekiwała? nie tyle poszerzenia oferty, ponieważ wy-
starcza mi to, co jest, ile raczej niższych opłat i wyższego oprocentowania. 
ale kto by tego nie chciał! 

leku (dotyczy to specyfików do-
stępnych na receptę). dzięki temu 
w ciągu roku można w sumie za-
oszczędzić do 1000 zł.
pko konto pogodne daje również 
możliwość korzystania bez zbęd-
nych formalności z dopuszczal-
nego salda debetowego z limitem 

1000 zł oraz z wybranych produk-
tów i  usług banku na preferencyj-
nych warunkach.
wszyscy pełnoletni posiadacze ra-
chunków mogą skorzystać z  kre-
dytu odnawialnego z limitem na-
wet do 100 tys. zł.
 

suPerkonto czy 
nowy ror?
z nowej oferty mogą skorzystać 
także klienci, którzy dotych-
czas posiadali rachunek z grupy 
superkonto. aby dokonać zmia-
ny, wystarczy odwiedzić oddział 
pko banku polskiego, a nasi 
doradcy przedstawią szczegóły 
nowej oferty. 
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będzie
– na bank!

wesoło
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rozmowa
z...

z szymonem majewskim –  showmanem, 
dziennikarzem, prezenterem radiowym 

i telewizyjnym rozmawia marzena mróz.
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czy jesteś człowiekiem oszczęd-
nym?
bywam nieoszczędny i bywam 
oszczędny, co oznacza, że nie lubię 
wydatków bez sensu. jedno jest 
pewne – wolę wydawać pieniądze 
na przyjemności, niż trzymać je 
w skarpecie. uważam, że pieniądze 
powinny dawać poczucie bezpie-
czeństwa, luz, ale również bawić nas 
i cieszyć. po to przecież są.

w co ostatnio zainwestowałeś?
kupiłem piękny obraz.

kiedy myślisz „bank”, co widzisz?
bank kojarzy mi się ze skarbcem, 
sztabami złota, napadami – to taki 
obrazek z filmów. co ciekawe, kiedy 
myślę „bank” – widzę nie budynek, 
ale ludzi, którzy w nim pracują. pa-
nią w kasie, ochroniarza, sprzątacz-
kę, tych, którzy bank codziennie 
otwierają i zamykają. wyobrażam 
sobie konwojentów przewożących 
pieniądze – mają wąsy, są groźni 
i uzbrojeni.

kiedyś bank to był budynek, 
w którym stało się w kolejce...
...żeby wypłacić 100 zł i wyrównać 
rachunek na 20 zł. dziś jest inaczej. 
banków właściwie się nie odwie-
dza. ostatnio złapałem się na tym, 
że nawet nie wiem, gdzie mieści się 
mój oddział.

wynika z tego, że jesteś fanem 
bankowości internetowej.
dzisiejsza bankowość to kosmos! lu-
bię obsługiwać konto przez internet. 
jestem bałaganiarzem, tymczasem 
kiedy siedzę przy komputerze i robię 
przelew, mam wrażenie, że ogarniam 

moje finanse. mam pewność, że to 
działa, pieniądze są bezpieczne, że 
wszystko jest przewidywalne. po-
wiem więcej – mam taką paranoję, 
że wyobrażam sobie zlecany przeze 
mnie transfer pieniędzy.

lecą niczym gołąb pocztowy?
widzę, jak te pieniądze fruną gdzieś 
w powietrzu. lubię zgadywać i za-
stanawiać się, czy dotrą do adre-
sata w sobotę, czy może dopiero 
w poniedziałek rano. 

kto decyduje w domu o wydat-
kach – ty czy żona?
ja trzymam kasę, a magda decydu-
je, na co wydajemy pieniądze. robi 
to w uroczy, dyplomatyczny spo-
sób, tak żebym myślał, że to ja mam 
na to wpływ. ja oczywiście jestem 
w stanie podjąć samodzielną de-
cyzję o zakupie skarpetek, ale o na-
szych ważnych, „globalnych” inwe-
stycjach zawsze decyduje żona.

zdecydowałeś się na udział w re-
klamie Pko Banku Polskiego. co 
cię do tego skłoniło?
już od kilku lat różne firmy propo-
nują mi udział w reklamach swoich 
produktów, ale dopiero w przypadku 
pko banku polskiego dałem się na-
mówić. zdecydowałem się, ponieważ 
umowa z bankiem gwarantowała mi 
udział w kreacji reklamy, a to mnie 
zawsze bardzo interesowało. uwa-
żam, że dobra reklama jest sztuką,  
cieszy mnie, że w przypadku banku 
mogę się wykazać własną inwencją. 
samo zarobienie pieniędzy mnie nie 
interesuje. bank po prostu kupił mój 
entuzjazm. może też trochę pozaz-
drościłem markowi kondratowi?

ale chyba nie ogłosisz w związku 
z tym – tak jak marek kondrat  
– końca swojej kariery?
nie mam takiego zamiaru. po prostu 
widząc marka w reklamie, zobaczy-
łem szczęśliwego człowieka bawią-
cego się tym, co robi, i mówiącego 
w prosty sposób o sprawach, które 
dotyczą każdego z nas. to mi się 
spodobało.

reklama, w której bierzesz 
udział, jest inteligentna i dow-
cipna. grasz w niej kilka postaci. 
odtworzenie której z ról było dla 
ciebie najtrudniejsze?
co ciekawe, największy problem 
miałem z zagraniem samego sie-
bie... zacząłem się zastanawiać, 
jaki ja naprawdę jestem, będąc 
sobą? ale w końcu to się chy-
ba udało. wcielam się również 
w kilka postaci – pracowników 
banku – i mam frajdę, bo choć nie 
jestem profesjonalnym aktorem, 
lubię podpatrywać typy ludzkie. 
z przyjemnością zagrałem więc 
panią krystynę, która wyjaśnia 
bankową promocję, dyrektora 
marketingu, rzecznika prasowe-
go banku. bardzo lubię fragment 
reklamy rozgrywający się na po-
ligonie. dużo się w niej dzieje, tak 
jak w kabarecie.

jak układała się współpraca  
z pracownikami Banku, osobami 
decydującymi o jego wizerunku?
pko bank polski jest solidną, na-
rodową instytucją z tradycjami 
i zdaję sobie sprawę, że decyzja 
o powierzeniu jego wizerunku da-
nej osobie nie jest sprawą łatwą. 
tymczasem, kiedy zaczęliśmy się 

spotykać i rozmawiać o mającym 
powstać projekcie, poczułem dużą 
otwartość ze strony osób decyzyj-
nych. poznałem wielu sympatycz-
nych, dowcipnych ludzi i wtedy 
właśnie pomyślałem – dlaczego 
nie? przecież każdą rzecz można 
zrobić dobrze i można zrobić źle. 
chciałbym, żeby ta reklama wzbu-
dzała zainteresowanie, ale i bawi-
ła. przecież dobrze jest, kiedy ludzie 
się śmieją.  

czy posiadasz kartę kredytową?
tak, ale tylko jedną. jestem dość 
ostrożny, jeśli chodzi o „plastikowe 
pieniądze”. za to posiadam lokaty 
i kredyty, jak każdy typowy polak. 
i bardzo lubię nimi zarządzać.

czy zdarzyło ci się zostawić kar-
tę w bankomacie?
tak, zdarzyło mi się. zadzwoniłem 
wtedy do banku. przydarzyła mi 
się również inna historia – niejako 
odwrotna. wypłacając pieniądze 
z bankomatu, zabrałem kartę, ale 
nie zabrałem... pieniędzy.

czy wyobrażasz sobie siebie 
w roli prezesa banku? 
chciałbym się poczuć prezesem 
banku, ale nie chciałbym mieć na 
głowie wszystkich jego proble-
mów. właśnie dowiedziałem się, że  
pko bank polski zamierza zmoder-
nizować kilka tysięcy swoich od-
działów, co oznacza mnóstwo pra-
cy. już chyba wolę robić swoje...

Przynajmniej będzie wesoło.
na bank!

dziękuję za rozmowę.
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oszczędnościowa książeczka 
mieszkaniowa? czy to aby 

nie brzmi znajomo? rozwiejmy 
wszelkie wątpliwości − skojarzenia 
z książeczkami mieszkaniowymi są 
uzasadnione. oba produkty, i ten 
sprzed lat, i obecny, łączy bowiem 
idea oszczędzania na mieszkanie. 
debiutująca na rynku w 2009 
roku oszczędnościowa książecz-
ka mieszkaniowa jest atrakcyjnie 
oprocentowanym rachunkiem 
oszczędnościowym, który umożli-
wia gromadzenie środków z myślą 
o własnym m oraz stwarza szansę 

uzyskania w przyszłości kredytu 
mieszkaniowego na preferencyj-
nych warunkach. 
w styczniu 2011 roku pko bank 
polski zaoferował klientom nowy 
produkt. to połączenie oszczęd-
nościowej książeczki mieszkanio-
wej z możliwością inwestowania 
w wybrany portfel inwestycyjny. 
dzięki temu innowacyjnemu roz-
wiązaniu można pomnażać swoje 
mieszkaniowe oszczędności, in-
westując w fundusze. propozycja 
jest więc skierowana zwłaszcza 
do tych osób, które oczekują 

re
ak
ty

wa
cja

większych zysków w dłuższym 
okresie.
przyjrzyjmy się bliżej tej ofercie. 
oprocentowanie części depozy-

książeczka
mieszkaniowa

dwa w jednym:
oszczędzając na mieszkanie pomnażasz 

kapitał w funduszach inwestycyjnych.

teKst: aGata lipiec

suma wkładów (w zł) 
stopa procentowa 
w stosunku rocznym (w proc.)

poniżej 10 000 4,00

10 000 – 19 999,99 4,10

20 000 – 29 999,99 4,20

30 000 – 39 999,99 4,30

40 000 – 49 999,99 4,40

powyżej 50 000 4,50

marzysz o domu lub 
mieszkaniu? możesz 
wziąć kredyt – staje 
się to coraz prostsze. 
na rynku są też 
inne rozwiązania 
przybliżające nas do 
własnego ”m”. taką 
propozycją jest 
oszczędnościowa 
książeczka 
mieszkaniowa 
pKo banku polskiego. 

towej rachunku książeczki zale-
ży od sumy zgromadzonych na 
niej środków i wynosi od 4 do 
4,5 proc. w skali roku. 
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pakiet 
korzyści, 
czyli 3 razy tak

w co zamierzasz inwestować oszczędności?
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stare książeczki i premie Gwarancyjne do lamusa?

oszczędnościowa książeczka 
mieszkaniowa powiązana z fundu-
szami inwestycyjnymi pko to:

   niższe, nawet o 75 proc., prowi-
zje i opłaty związane z kredytem 
mieszkaniowym własny kąt 
(za jego udzielenie, za wcze-
śniejszą częściową spłatę, za 
oszacowanie wartości nieru-
chomości będącej zabezpie-
czeniem kredytu, za kontrolę 
na terenie budowy przed każdą 
transzą kredytu),

   prowadzenie rachunku ksią-
żeczki bez opłat,

   odsetki naliczone od środków 
zgromadzonych w części de-
pozytowej, zwolnione z po-
datku dochodowego od osób  
fizycznych.

suma wkładów (w zł) 
stopa procentowa 
w stosunku rocznym (w proc.)

poniżej 10 000 4,00

10 000 – 19 999,99 4,10

20 000 – 29 999,99 4,20

30 000 – 39 999,99 4,30

40 000 – 49 999,99 4,40

powyżej 50 000 4,50

część inwestycyjna uwzględnia 
różnice pomiędzy oczekiwaniami 
i preferencjami poszczególnych 
klientów co do stopnia ryzyka 
związanego z inwestycją oraz 
poziomu zaangażowania w nią. 
dlatego mogą oni wybrać jeden 
z czterech portfeli inwestycyjnych: 
stabilny, umiarkowany, aktywny 
lub ekspansywny. w ramach tych 
portfeli środki lokowane są w fun-
dusze zakwalifikowane do czterech 
kategorii: akcyjnych, mieszanych 
oraz ograniczonego lub niskiego 
ryzyka.

aby otworzyć rachunek, wystar-
czy wpłacić 1000 zł. każda ko-
lejna wpłata nie może być niższa 
niż 400 zł. podział środków jest 
zawsze taki sam – połowa zasila 
książeczkę (część depozytową), 
a druga połowa – wybrany portfel 
(część inwestycyjną).   

poRtfel chaRaKteRystyKa fundusze

stabilny
w jego skład wchodzą fundusze 
obligacji

pko skarbowy – fio: 20%
pko obligacji – fio: 30% 
pko stabilnego wzrostu – fio: 50% 

umiarkowany
zbudowany w oparciu o fundusze 
obligacyjne i akcyjne

pko obligacji – fio: 40% 
pko skarbowy – fio: 30%
pko akcji – fio: 20%
pko akcji nowa europa – fio: 10%

aktywny
w jego skład wchodzą fundusze 
akcyjne i fundusze papierów 
dłużnych, w tym skarbu państwa

pko akcji – fio: 40%
pko akcji nowa europa – fio: 20%
pko obligacji – fio: 30%
pko skarbowy – fio: 10%

ekspansywny
zbudowany głównie w oparciu  
o fundusze akcyjne

pko akcji plus – fio: 50%
pko akcji nowa europa – fio: 20%
pko akcji małych i średnich spółek – fio: 10%
pko obligacji – fio: 20%

w niclokata

nieruchomości

jednostki funduszu akcje

euro 

obligacje 

złoto 

dolary w coś innego

4,8%
3,1%

2,7%
2,5%
0,8% 7,1%

47,6%
21,3%

16.2%

6,4%

Źródło: „puls biznesu” 28.02.2011 (badanie typu omnibus przeprowadzone przez pbs dGa w dniach  

18-20 lutego 2011 r. na ogólnopolskiej, reprezentatywnej próbie 1048 dorosłych polaków).

stare książeczki mieszkaniowe to takie, 
które zostały założone przed 23 paź-
dziernika 1990 roku, kiedy to państwo 
wycofało się z dotacji w postaci premii 
gwarancyjnej, i na podstawie rozpo-
rządzenia rady ministrów z 1990 roku, 
pko bp zaprzestało ich wystawiania. 
znowelizowana ustawa z 23 stycznia 
2009 roku (dz.u. z 2009 roku, nr 30, 
poz. 190) daje prawo do premii gwa-
rancyjnej właścicielom książeczek 
mieszkaniowych, którzy: 
•  uzyskali odrębną własność lokalu 

w drodze przekształcenia spółdziel-
czego własnościowego prawa do 
lokalu,

•  spłacili całkowicie kredyt mieszka-
niowy tzw. starego portfela, 

•  przeprowadzili remont mieszka-
nia lub domu jednorodzinnego 

(wymiana okien, instalacji gazowej 
lub elektrycznej), 

•  dokonali wpłaty na fundusz remon-
towy wspólnoty mieszkaniowej lub 
spółdzielni mieszkaniowej,

•  zawarli umowę kredytu mieszka-
niowego na sfinansowanie ce-
lów mieszkaniowych określonych 
w ustawie.

aby uzyskać premię gwarancyjną, 
wystarczy złożyć w jednym z  oddzia-
łów pko banku polskiego wniosek 
o likwidację książeczki mieszkanio-
wej i wypłatę premii oraz dokumenty 
potwierdzające, że przysługuje nam 
prawo do jej wypłaty (np. akt nota-
rialny nabycia mieszkania). uwa-
ga! wniosek trzeba złożyć w ciągu 
90 dni od dnia wystąpienia czynno-
ści uprawniającej do wypłaty premii 

(w przypadku ubiegania się o wypłatę 
premii gwarancyjnej po zakończeniu 
procesu inwestycyjnego). jeśli chce-
my ubiegać się o wypłatę premii gwa-
rancyjnej w związku z wymianą okien, 
instalacji gazowej lub elektrycznej 
w domu lub mieszkaniu albo wpłatą 
na fundusz remontowy wspólnoty czy 
spółdzielni, musimy pamiętać o usta-
wowym harmonogramie wypłat. i tak 
od 1 stycznia 2011 roku uprawnienie 
do złożenia wniosku o likwidację ksią-
żeczki i wypłaty premii gwarancyjnej 
uzyskują właściciele książeczek miesz-
kaniowych wystawionych w latach  
1973 - 1975.
a jeśli ktoś, zgodnie z tym harmo-
nogramem, uzyska prawo do wy-
płaty premii dopiero za kilka lat (np. 
właściciele książeczek założonych 

w 1986 roku muszą poczekać do 
2014 roku)? może wymienić okna już 
dziś i zachować faktury za remont. 
będzie je trzeba dołączyć w przy-
szłości, wraz z wypisem z księgi 
wieczystej potwierdzającym prawo 
własności do lokalu, do wniosku o li-
kwidację książeczki i wypłatę premii 
gwarancyjnej. w takim przypadku 
wniosek o likwidację książeczki i wy-
płatę premii gwarancyjnej powinien 
być złożony w okresie 6 miesięcy 
od dnia uzyskania uprawnienia do 
jego złożenia. również już dziś można 
sprawdzić, ile pieniędzy uzyskałoby 
się po likwidacji książeczki. wystar-
czy poprosić w banku o wyliczenie 
premii (za pierwszym razem bank nie 
pobierze za to opłaty, potem każdo-
razowo zażąda 25 zł). 



14 poradnik Bankowy

zmiany na rynku
emerytalnym

reforma
emerytalna

debata publiczna
 nad zmianami w systemie emerytalnym 

służy edukacji finansowej polaków.

teKst: ewa madej
dyrektor biura marketingu pKo bp banKowy pte sa

Reforma emerytalna przeprowadzona 
w 1999 roku wprowadziła w polsce 
system składający się z dwóch 
zasadniczych części realizujących ten 
sam cel społeczny, ale dokonujących 
tego innymi metodami. pierwszą 
część nowego systemu stanowi 
zus, drugą są otwarte fundusze 
emerytalne (ofe). funkcjonowanie 
obu tych filarów pozwala na 
rozproszenie ryzyka wypłaty 
przyszłych świadczeń emerytalnych 
i zwiększenie ich oczekiwanej 
wysokości.

Zmiany zapowiadano już 
w ubiegłym roku, ale znaczny 

zakres planowanych modyfikacji 
sprawił, że prace nad szczegóło-
wymi rozwiązaniami trwały długo. 

obecnie zakłada się ich wprowa-
dzenie z początkiem maja. pod ko-
niec lutego, gdy zamykaliśmy ten 
numer magazynu, ustawa o zmia-
nie niektórych ustaw związanych 

z funkcjonowaniem systemu ubez-
pieczeń społecznych była w fazie 
konsultacji społecznych i dokład-
ny termin jej wprowadzenia nie był 
jeszcze znany.

pieniądze zgromadzone w oFe są 
prywatnym majątkiem każdego 
uczestnika funduszu emerytalnego 
zapisanym na jego indywidualnym 
koncie. ich suma tworzy kapitał 
oFe (aktywa), który jest zbiorczo 
inwestowany w papiery warto-
ściowe, co pozwala na wypraco-
wanie zysków na rzecz członków 
funduszu. majątek towarzystwa 
emerytalnego zarządzającego oFe 
(pte) jest o wiele mniejszy oraz od-
dzielony prawnie od majątku oFe, 
którego właścicielami są wyłącznie 
członkowie funduszy. prawo każ-
dego członka do dysponowania 
pieniędzmi gromadzonymi na jego 
indywidualnym koncie w funduszu 
emerytalnym jest jednak ograni-
czone, ponieważ oFe są elemen-
tem obowiązkowego systemu 
emerytalnego i takie są regulacje 
ustawowe. środki zgromadzone 
w funduszach emerytalnych są 
przeznaczone na przyszłe eme-
rytury i nie mogą być użyte na 
zaspokojenie bieżących potrzeb. 
w przypadku gdy uczestnik oFe 
nie doczeka emerytury, zawartość 
jego konta w oFe jest dziedziczona, 
co stanowi realne zabezpieczenie 
bliskich uczestnika funduszu. 

jak działają oFe?
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RoK

część sKładKi 
tRafiającej 

na subKonto w zus 
(w % podstawy wymiaru)

część sKładKi
pRzeKazywanej do ofe 

w Gotówce 
(w % podstawy wymiaru)

2011 5,0 2,3

2012 5,0 2,3

2013 4,5 2,8

2014 4,2 3,1

2015 4,0 3,3

2016 4,0 3,3

HarmonoGram zmian proporcji 
przekazywania składki w ramacH ii Filara

Źródło: projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z funkcjonowaniem systemu ubezpieczeń społecznych. 

zmniejszenie 
części składki 
przekazywanej  
do oFe

obenie co miesiąc 7,3 proc. pensji 
każdego uczestnika oFe trafia na 
jego konto w oFe, w zus pozostaje 
zaś 12,2 proc. planowane zmiany 
przewidują wprowadzenie podzia-
łu składki przekazywanej do oFe: 
2,3 proc. będzie nadal wpływało na 
rachunek członka w oFe, 5 proc. zaś 
pozostanie dodatkowo w zus, gdzie 
będzie ewidencjonowane na specjal-
nym subkoncie. zmniejszenie składki 
do oFe ma charakter czasowy i do-
celowo wysokość tej składki zwięk-
szy się do 3,5 proc. (od 2017 r.). środ-
ki wpływające do oFe będą, tak jak 
dotychczas, inwestowane w instru-
menty finansowe, te przekazywane 
do zus będą natomiast waloryzo-
wane według średniego wzrostu pkb 
z ubiegłych 5 lat.

limity inwestycyjne 
w oFe

nowa ustawa proponuje stopniowe 
zwiększanie limitu inwestowania 
w akcje, jakim są prawnie ograni-
czeni zarządzający oFe. obecnie 
fundusze mogą maksymalnie lo-
kować w akcje do 40 proc. swoich 
aktywów, docelowy limit zaangażo-
wania w akcje (w 2020 r.) wyniesie 
62 proc. w bieżącym roku oFe będą 
mogły nabywać akcje do 42,5 proc. 
swojego portfela. limit 50 proc. 
będzie osiągnięty w 2014 r. inten-
cją przyświecającą rozszerzeniu 
możliwości lokacyjnych jest chęć 
elastyczniejszego kształtowania po-
lityki inwestycyjnej oFe oraz osią-
gnięcie wyższych zysków wypraco-
wanych dla członków oFe.

wprowadzenie 
dodatkowego 
zabezpieczenia 
emerytalnego: 
ikze i ulga podatkowa

nowa ustawa proponuje moż-
liwość założenia dodatkowego 
indywidualnego konta zabez-
pieczenia emerytalnego (ikze). 
wpłaty na to konto – dobrowol-
ne, pochodzące ze środków wła-
snych – będą odliczane od pod-
stawy opodatkowania podatkiem 
dochodowym od osób fizycznych 
(ikze zostaną powołane w dro-
dze nowelizacji ustawy o ike  
– produktu zbliżonego, istniejące-
go na rynku od ponad 5 lat).
ikze będzie można założyć już od 
16. roku życia za pośrednictwem 
oFe, towarzystwa funduszy in-
westycyjnych, ubezpieczyciela, 
banku czy domu maklerskiego. 
w przypadku oFe indywidualne 
konto zabezpieczenia emery-
talnego można utworzyć tylko 
w oFe, którego jesteśmy człon-
kiem. warto tu zauważyć, że 

prowizja od wpłacanych składek 
w przypadku ikze prowadzonego 
przez oFe będzie ustawowo ogra-
niczona i nie może być wyższa niż 
3,5 proc. (taki pułap obowiązuje 
dziś w drugim filarze).
projekt przewiduje, że wpłaty na 
ikze nie będą mogły przekroczyć 
4 proc. kwoty ograniczenia rocz-
nej podstawy wymiaru składek na 
ubezpieczenie emerytalne i ren-
towe (30-krotność przeciętnego 
wynagrodzenia), która jest usta-
lana co roku, a w 2011 r. wynosi 
100 770 zł. zatem przy 4-proc. 
limicie maksymalna wpłata na 
ikze nie mogłaby przekroczyć 
4030,80 zł. 
trwają dyskusje i publiczne roz-
ważania argumentów za i przeciw 
proponowanym zmianom. jedno 
jest pewne – rozgłos medialny 
towarzyszący pracom nad no-
welizacją ustawy spowodował 
zwiększenie zainteresowania te-
matyką oFe i przyczynił się do 
obalenia wielu stereotypów. edu-
kacja publiczna w zakresie pro-
blemów emerytalnych była bo-
wiem z pewnością przez cale lata 
zaniedbywana. miejmy nadzieję, 
że obecna dyskusja przyczyni się 
do zwiększenia wiedzy finansowej 
obywateli, co w długim okresie 

reforma emerytalna przeprowa-
dzona w 1999 r. ustanowiła w pol-
sce system składający się z dwóch 
zasadniczych części realizujących 
ten sam cel społeczny, ale doko-
nujących tego innymi metodami. 
pierwszą część nowego systemu 
stanowi zus, drugą są otwarte fun-
dusze emerytalne (oFe). Funkcjo-
nowanie obu tych filarów pozwala 
na rozproszenie ryzyka wypłaty 
przyszłych świadczeń emerytal-
nych i zwiększenie ich oczekiwanej 
wysokości. dzięki istnieniu tych 
dwóch niezależnych filarów syste-
mu (zus i oFe) łączna stopa zwro-
tu podlega mniejszym wahaniom 
i czyni system bardziej bezpiecz-
nym. nasze pieniądze są narażone 
na mniejsze ryzyko utraty wartości. 
przez ponad dekadę swojego funk-
cjonowania oFe zgromadziły wię-
cej niż 220 miliardów złotych po-
chodzących ze składek obywateli 
oraz z zysku wypracowanego przez 
zarządzających nimi specjalistów. 
właścicielami tego majątku jest 
ponad 15 milionów polaków.

otwarte Fundusze
12 lat minęło

zaowocuje budowaniem znaczą-
cych, dobrowolnych oszczędności  
emerytalnych.  

na czym poleGają 
proponowane zmiany?
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rynek bankowy oferuje małym 
i średnim przedsiębiorstwom 

wiele form finansowania ich działal-
ności, dostosowanych do różnych 
potrzeb firmy, jej wielkości, branży, 
w której działa itp. oferty dla msp 
są wciąż udoskonalane i wzboga-
cane o nowe produkty. mogłoby się 
wydawać, że wystarczy po prostu 
z nich korzystać. a jednak z do-
świadczeń pko banku polskiego 
wynika, że właściciele małych 
i  średnich firm wciąż mają z tym 
problem. dlaczego? winne są czę-
sto mity, które – mimo upływu lat 
– mają się wciąż świetnie. przyj-
rzyjmy się najczęstszym z nich.

mit pierwszy: 
kredyty dla przedsiębiorstw są 
trudne do uzyskania i wymagają 
znacznie więcej formalności niż 
kredyty dla klienta detalicznego.

małe i średnie
przedsięBiorstwa

kredyty 
są coraz dostępniejsze

dla przedsiębiorców.
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według ostatniego rankingu 
„doing business” banku 
światowego polska zajmuje 
dopiero 70. miejsce na 
liście obejmującej 183 kraje, 
głównie z powodu barier 
tworzonych przez państwo. 
co w tej sytuacji może 
bank? – zapyta ktoś. może 
nie mnożyć przeszkód dla 
firm – odpowiadamy. i tak 
też robimy.

   zabezpieczenie przed nieza-
powiedzianymi wydatkami  
– środki z kredytu przeznaczo-
ne są na dowolny cel związany 
z  działalnością gospodarczą

  szybki dostęp do przyznanych 
środków pieniężnych, bez 
konieczności każdorazowego 
składania dyspozycji uru-
chomienia kredytu, 
   długi okres kredytowania - aż 
do 36 miesięcy,

   różne waluty – pln, cHF, eur, 
usd,

  możliwość spłaty zadłużenia 
z tytułu kredytów obrotowych 
oraz limitów kart kredytowych 
w innych bankach.

5 x kredyt
obrotowy msp 
dla twojej Firmy to:

Finanse msp
w świecie mitów

teKst: maRta sobczaK
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prawda: 
kredyty dla firm są coraz bar-
dziej dostępne. prężnie działające 
przedsiębiorstwo nie ma dziś pro-
blemów z przejściem przez proce-
durę kredytową.
rozwiązania, jakie wprowadził 
pko bank polski, eliminują wie-
le dotychczasowych problemów 
będących głównymi barierami 
we współpracy z firmami. dzięki 
usprawnieniu procesu udzielania 
kredytu przedsiębiorcy zyskali 
możliwość otrzymania w krótkim 
czasie (nawet w ciągu doby od 
złożenia wniosku) do pół miliona 
złotych bez konieczności ustana-
wiania zabezpieczeń rzeczowych.

mit druGi: 
dla firmy jest najlepiej, gdy rozwi-
ja się wyłącznie za pomocą wła-
snych pieniędzy. 

prawda: 
przedsiębiorstwo, które dysponuje 
większym kapitałem, może szyb-
ciej zdobywać nowych klientów 
i sprawniej prowadzić ich obsłu-
gę, a w efekcie osiąga lepsze wy-
niki finansowe niż podmiot, który 
rozwija się wyłącznie za pomocą 
własnych środków.
kumulowanie przez firmę środ-
ków z przeznaczeniem na reali-
zację inwestycji może przyczynić 
się do poniesienia przez nią strat 
na bieżącej działalności. dlatego 
też inwestycja bez finansowania 
zewnętrznego w postaci kredytu 
w wielu przypadkach okazuje się 
nieefektywna lub niewykonalna.
wychodząc z założenia, że każ-
dy klient ma inne potrzeby, bank 
oferuje produkty i usługi indywi-
dualnie dobrane do bieżących po-
trzeb firmy. i tak przedsiębiorstwo, 
które planuje dalszy rozwój lub 
rozszerzenie działalności, powinno 
rozważyć skorzystanie z kredytu 
inwestycyjnego. środki, których 
spłata może być rozłożona nawet 
na 25 lat, pozwalają na znacznie 

już po raz drugi serwis bankier.pl oraz 
spółka payu zorganizowały plebiscyt 
na najlepsze usługi i produkty finanso-
we oferowane w 2010 r. przez polskie 
banki dla klientów detalicznych oraz 
małych i średnich firm. w dziewięciu 
kategoriach (konto osobiste dla inter-
nauty, karta kredytowa, kredyt gotów-
kowy, kredyt samochodowy, kredyt 
hipoteczny, bankowość mobilna, konto 
firmowe dla przedsiębiorcy interneto-
wego, kredyt dla firm, produkt oszczęd-
nościowy dla firm) o tytuł zwycięzcy 
rywalizowały produkty zaprezentowa-
ne przez 32 banki. internauci uznali, 
że pko bank polski oferuje najlepszy 
kredyt dla firm – kredyt obrotowy msp 
– i najlepszy kredyt gotówkowy dla 
klientów indywidualnych (max pożycz-
ka mini rata).

złoty 
bankier 
dla kredytu 
obrotoweGo msp

efektywniejsze inwestowanie niż 
poprzez wcześniejsze oszczędza-
nie na ten cel. kredyt może być 
udzielany w różnych walutach 
(pln, cHF, eur, usd), nawet do 
500 tys. zł, bez zabezpieczeń rze-
czowych. wystarczy przedstawić 
biznesplan, a doradcy bankowi po-
mogą przejść przez proces udziela-
nia kredytu. natomiast dla firm 
potrzebujących bieżącego finan-
sowania rozwiązaniem są kredyty 
krótkoterminowe, czyli kredyty ob-
rotowe msp. kredyty te udzielane 
są w formie odnawialnej linii kre-
dytowej na okres 12 miesięcy albo 
w formie nieodnawialnej z okresem 
kredytowania do 36 miesięcy.
zupełnie inaczej na kwestię kre-
dytów patrzy się z perspekty- 
wy przedsiębiorców stawiających 
pierwsze kroki w biznesie. takie 
firmy sięgają po kredyty z my-
ślą o rozpoczęciu działalności 

gospodarczej. cóż, najlepszy na-
wet pomysł na biznes bez wspar-
cia finansowego pozostaje zwykle 
w fazie projektu. dlatego też pko 
bank polski oferuje kredyty rów-
nież takim przedsiębiorcom.

mit trzeci: 
kredyt jest lepszy od pożyczki 
hipotecznej.

prawda: 
nie ma produktu lepszego i gor-
szego. czasem korzystniejszy bę-
dzie kredyt, kiedy indziej – pożycz-
ka hipoteczna. każdy z nich pełni 
inną funkcję, a decyzja o tym, co 
wybrać, zależy od bardzo wielu 
czynników, m.in. wielkości firmy, 
celu inwestycji, branży, kosztów.

mit czwarty: 
pożyczka hipoteczna wymaga 
wielu dokumentów, prognoz fi-
nansowych i biznesplanu.

prawda: 
pożyczka hipoteczna to szybki 
i łatwy sposób pozyskania pie-
niędzy na dowolny cel związa-
ny z prowadzoną działalnością 
gospodarczą. mówi się nawet: 
„masz nieruchomość – masz pie-
niądze”. dużym ułatwieniem przy 
pozyskaniu środków z pożyczki 
jest odstąpienie od przedstawia-
nia prognoz finansowych i biznes- 
planu. zdarza się, że przygoto-
wanie tych dokumentów stanowi 
barierę, i przedsiębiorcy z powo-
du braku czasu czy też braku do-
świadczenia rezygnują z kredytu, 
a co za tym idzie, dalszego roz-
woju firmy. a wystarczy zdolność 
kredytowa i nieruchomość, aby 
firma przy minimum formalności 
uzyskała aż do 2 mln zł nawet na 
15 lat. tak długi okres kredytowa-
nia, a w konsekwencji niższe raty, 
to kolejna zaleta, która z  pew-
nością pomoże w utrzymaniu 
płynności finansowej i rozwoju 
przedsiębiorstwa.  

Finanse msp
w świecie mitów
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punkt widzenia:
doBroczynność

1 proc. podatku na rzecz  
organizacji charytatywnych to tylko 

pierwszy krok w dobrym kierunku.

warTo być
Hojnym

Przekazując 1 proc. podatku na 
rzecz potrzebujących, dajemy 

im – niewielkim wysiłkiem – wiel-
ką szansę. pamiętajmy jednak, że 
filantropia nie powinna ograniczać 
się do takich okazjonalnych ge-
stów. działajmy charytatywnie na 
co dzień. odkryjemy, że to pozwala 
także pełniej cieszyć się własnym 
sukcesem. 
w krajach o rozwiniętych gospo-
darkach rynkowych działalność 

dawanie nie musi być wyrze-
czeniem. odpisując 1 procent 

od podatku na rzecz organizacji 
pożytku publicznego, ofiarujemy 
wiele potrzebującym, nie uszczu-
plając przy tym własnego portfela. 
ale czy stać nas na więcej?
dzielenie się z potrzebujący-
mi przynosi wymierne korzyści. 
darczyńcom daje satysfakcję, 
a obdarowanym perspektywę 
lepszego jutra. wiemy, że w na-
szej bankowej wspólnocie są oso-
by, którym brakuje pieniędzy na 
leczenie własnego dziecka. praw-
dopodobnie  większość z nas ma 
w swoim otoczeniu takie rodziny, 
które potrzebują wsparcia. dzięki 
1 procentowi odpisanemu od na-
szego podatku pozwolimy innym 
poczuć się lepiej. a może pozwoli-
my sobie w tym roku na odrobinę 
„szaleństwa” i oprócz „bezbole-
snego” 1-procentowego odpisu 
od podatku dorzucimy parę zło-
tych od siebie? w śniegowej kuli 
dobroczynności liczy się każda 
złotówka, która przyciąga kolejne 
i kolejne. bankowcy dobrze wiedzą, 

charytatywna jest ściśle zwią-
zana z aktywnością biznesową. 
przedsiębiorca, który nie wspiera 
potrzebujących, popełnia nietakt. 
u nas nie ma jeszcze tej trady-
cji. w prl-u dawanie datków na 
szczytny cel było w złym tonie, 
bo to państwo chciało zapewniać 
w tej sprawie rozwiązania syste-
mowe. mamy w tej dziedzinie bar-
dzo wiele do narobienia. przeka-
zując 1 procent podatku na rzecz 
organizacji pożytku publicznego, 
robimy dopiero pierwszy krok. 
następny to zrozumienie, że dzia-
łalność charytatywna nie polega 
na sporadycznych gestach. trzeba 
wspierać potrzebujących – dzieci, 
chorych, osoby starsze czy gorzej 
sytuowane – przede wszystkim na 
co dzień. i to nie tylko datkami 
wrzucanymi do puszek podczas 
ogólnopolskich zrywów. na za-
chodzie akcje zbierania funduszy 
na szczytny cel robi się podczas 
przyjęć i spotkań, wśród przyja-
ciół i znajomych. organizowanie 
kwest nikogo nie dziwi. warto za-
szczepiać te wzorce i u nas. wszy-
scy na tym skorzystają. 

na czym polega moc przyciągania 
pieniędzy.
misją Fundacji pko banku polskie-
go jest pomnażanie dobra. staramy 
się uczyć  cennej, a w zasadzie bez-
cennej, sztuki dobroczynności. nie 
ma na to skuteczniejszej metody niż 
dawanie dobrego przykładu. Funda-
cja pko banku polskiego wspólnie 
z bankiem wspiera rocznie ponad 
500 organizacji pomagających roz-
wiązywać trudne problemy polaków. 
jako bank z wieloletnią tradycją 
umiemy już pomnażać pieniądze. 
nadchodzi kolejny etap w naszym 
rozwoju, by zająć się pomnażaniem 
dobra. wiadomo, że więcej jest rado-
ści w dawaniu niż braniu. potwierdzi 
to każdy, kto choć raz zdecydował 
się ofiarować coś bezinteresownie.
zbliża się kwiecień i koniec okresu 
rocznych rozliczeń z fiskusem. to 
właściwy czas, by podjąć wysiłek 
znalezienia właściwego adresata 
naszego 1 procentu. ale postaraj-
my się też postawić następny krok. 
przekażmy od siebie coś więcej. 
pamiętajmy, że dawanie z serca to 
prawdziwa przyjemność.

Tadeusz A. Mosz
Publicysta ekonomiczny TVP 
i Radia TOK FM

Urszula Kontowska
Prezes Fundacji PKO Banku Polskiego
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cHcesz osiąGnąć sukces w biznesie? 
czytaj! tym bardziej że potrzebną wiedzę mogą ci 

przekazać fachowcy z banku.

dobrym sposobem nauki jest wykorzystywanie doświadczeń 
innych ludzi. można je znaleźć w książkach praktyków biznesu. 
warto po nie sięgnąć zwłaszcza wtedy, gdy autor to kolega z firmy 
lub partner w interesach. dzięki lekturze można go poznać od innej 
strony. czytanie to wielka pasja, ale pisanie – jeszcze większa.  

sekretne
życie pszczół

pasję literacką odkrył w sobie bar-
tosz drabikowski, wiceprezes za-
rządu pko banku polskiego. wraz 
z mariuszem Gacą, prezesem za-
rządu ptk centertel, i sławomirem 
turkiem, niezależnym konsultantem 
i właścicielem firmy bright Future, 
napisał „pszczelą korporację”. takiej 
książki o biznesie jeszcze nie było! 
autorzy przekonują, że rój to dla fir-
my organizacja modelowa: pszczoły 
potrafią pogodzić egoistyczną chęć 
prokreacji z altruistycznym poświę-
ceniem dla dobra społeczności. po-
łączenie tych postaw tworzy wyjąt-
kową kulturę organizacyjną. dzięki 
dobremu przepływowi informacji, 

Zew natury

naturą inspirują się także autorzy 
„zwierzęcych instynktów” – wybit-
ni ekonomiści George a. akerlof 
i robert j. shiller. książka pod 

BiBlioteka
poradnika

dresiarz 
w szpitalu 

świat biznesu można opisywać też 
niejako „przy okazji”, z większym dy-
stansem. dowodem „dżozef”, naj-
nowsza książka jakuba małeckiego, 
który jest pracownikiem naszego 
centrum analiz kredytowych msp 
w poznaniu. to opowieść o 23-let-
nim Grzesiu bednarze, absolwencie 
zawodówki na warszawskiej pradze. 
jednego dnia traci on telefon, na-
stępnego pracę, a trzeciego trafia 
ze złamanym nosem do szpitala. 
tam jego towarzyszami niedoli są 
biznesmen kurz, malkontent maru-
da i małomówny wielbiciel josepha 
conrada − czwarty. ten ostatni do-

staje gorączki i w malignie dyktuje 
Grzesiowi tajemniczą opowieść...  
„Historia życiowej i czytelniczej ini-
cjacji najpoczciwszego dresiarza 
rzeczpospolitej to kawał soczystej 
gawędy, rzadki u nas przykład na-
turalnego, bezpretensjonalnego  
storytellingu” – chwali książkę pisarz 
jacek dukaj. czy małecki czerpał in-
spirację z życia firmy? – inspiracją 
w pisaniu książek bywają rzeczy 
najmniej spodziewane. wszystko, co 
człowiek zobaczy, przeżyje, obejrzy 
i  przeczyta, czego dotknie i pową-
cha, mielone jest przez mózg, który 
z  tej papki konstruuje potem pomy-
sły – zdradza autor. 

wymienianiu się pomysłami i za-
pewnieniu wszystkim pszczołom 
możliwości „dialogu” w ulu panuje 
atmosfera, która sprzyja rozwojo-
wi. brzmi intrygująco? to dopiero 
początek. autorzy książki opisują 
firmy, które realizują większość 
tych mechanizmów. nie mają też 

wątpliwości, że inspiracja rojem 
przyczynia się do ich przewagi 
konkurencyjnej. przytaczają też 
sześć najważniejszych rad, których 
pszczoły mogłyby udzielić ludziom 
biznesu (gdyby oczywiście nie były 
tak zapracowane): 

   rozwijaj współpracę i wymianę 
informacji,

   staraj się, aby jak najwięcej 
twoich współpracowników utoż-
samiało się z najważniejszym 
celem twojej firmy,

   koncentruj się na informacjach 
niezbędnych do osiągnięcia celu,

   wypracowuj skuteczne sposoby 
samouczenia się organizacji,

   dbaj o różnorodność członków 
swojego zespołu i zachęcaj ich 
do konstruktywnej konfrontacji,

   twórz w firmie mechanizmy  
samoodnowy.

oryginalnym tytułem „animal spirit” 
dwa lata temu trafiła na wszystkie 
listy anglojęzycznych bestsellerów. 
polskie tłumaczenie ukazało się teraz 
dzięki zaangażowaniu firmy deloitte, 
która świętuje w ten sposób 20-lecie 
swojej działalności na naszym rynku. 
akerlof i shiller stawiają w książce 
rewolucyjną tezę: ujarzmienie zwie-
rzęcych instynktów, które drzemią 
w człowieku, może mieć znaczenie 
dla kondycji gospodarki całego 
świata. to one są przyczyną ślepej 
wiary w stale rosnące ceny nieru-
chomości i gwałtownego spadku 
zaufania do rynków kapitałowych. 
czy ta wizja ma szansę odmienić go-
spodarkę? zbigniew jagiełło, prezes 

zarządu pko banku polskiego, wie-
rzy, że tak: – po latach bezsensu go-
spodarki socjalistycznej wymarzona 
„niewidzialna ręka rynku” miała roz-
wiązać wszelkie problemy znane po-
lakom od dwóch pokoleń. będąc już 
częścią wolnego świata, ze zdumie-
niem spostrzegliśmy, że ekonomia 
adama smitha nie działa, gdy ujaw-
nia się nagle zwierzęcy instynkt. zew, 
tkwiący w każdym z nas, który nie 
daje się opisać poprzez żadne mo-
dele ekonometryczne. i o tym jest ta 
książka – mówi w nocie do polskiego 
wydania książki. warto sięgnąć po 
„zwierzęce instynkty”, by dowie-
dzieć się czegoś nie tylko o gos- 
podarce, ale i o sobie. 
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wydarzenia
pomoc dla młodzieży, nauka, stypendia 
dla najzdolniejszych – tak rozpoczęliśmy naszą 

działalność charytatywną i patronacką w 2011 roku. 

inwestycja w dobro na podbój
ziemi 
i kosmosu

nasz bank, chcąc zwiększyć swoje zaanga-
żowanie w działalność dobroczynną, powołał 
w lipcu Fundację pko banku polskiego. ma ona 
współfinansować wybrane projekty organizacji 
non profit. jednym ze strategicznych kierunków 
działań fundacji jest wspieranie dzieci i młodzieży 
w trudnej sytuacji życiowej. stąd współpraca ze 
stowarzyszeniem siemacha. 
prowadzi ono 24 placówki dla dzieci i mło-
dzieży, m.in. w krakowie, tarnowie, kielcach 
i wrocławiu. to całodobowe placówki opiekuń-

czo-wychowawcze, ośrodki poradnictwa i te-
rapii, centra sportowe. z pomocy siemachy 
korzysta dwa tysiące młodych ludzi w trud-
nej sytuacji życiowej.  
– to fantastyczna inicjatywa. dzięki takim 
przedsięwzięciom możemy być lepsi jako 
ludzie. i jesteśmy – mówi zbigniew jagiełło, 
prezes zarządu pko banku polskiego, z któ-
rego inicjatywy powołano do życia fundację.

pożytku publicznego świadczącą pomoc dzie-
ciom i młodzieży w polsce. dlatego strategiczna 
współpraca z Fundacją pko banku polskiego 
jest dla nas czymś wyjątkowo cennym – mówi 
ks. andrzej augustyński, przewodniczący zarzą-
du Głównego stowarzyszenia siemacha.
Fundacja pko banku polskiego i  siemacha pra-
cują też nad wspólnym programem edukacyjno-
wychowawczym dla młodych ludzi.

jej prezes urszula kontowska dodaje: – w pro-
gramie siemachy odnaleźliśmy wiele naszych 
idei. wierzymy, że razem możemy pełniej realizo-
wać hasło fundacji „dobro procentuje”.
w listopadzie 2010 roku została uroczyście 
otwarta pierwsza placówka opiekuńczo-wycho-
wawcza siemachy w galerii handlowej w tarno-
wie. w kwietniu tego roku stowarzyszenie otwo-
rzy kolejną, w krakowie.
– mamy ambicję, by do 2020 roku stać się naj-
większą i najlepiej funkcjonującą organizacją 

zbigniew jagiełło, prezes zarządu pko banku polskiego z podopiecznymi stowarzyszenia siemacha

600 tys. zł darowizny przekaże do końca roku fundacja pKo banku 
polskiego stowarzyszeniu siemacha. pieniądze zostaną przeznaczone 
na pomoc dzieciom i młodzieży znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej. 

szesnastometrowa kopuła 
rozświetlona 20 milionami gwiazd 
to tylko jedna z atrakcji, jakie 
będzie oferowało planetarium 
w centrum nauki Kopernik. 
otwarcie nieba Kopernika 
zaplanowano na czerwiec.  
pKo bank polski został wyłącznym 
partnerem tego miejsca.

warszawskie niebo kopernika można zali-
czyć do najnowocześniejszych obiektów tego 
typu w europie. jego siedziba przypomina głaz 
narzutowy, a w przyszłości dzięki specjalnej 
powłoce i oświetleniu będzie przypominała ża-
rzący się kamień. planetarium zostanie wypo-
sażone w najlepszą na świecie aparaturę pro-
jekcyjną. przygotuje też innowacyjny program 
dla zwiedzających.
– zapewnimy edukację, przygodę z nauką 
i  sztuką, ale także ciekawą rozrywkę. zwiedza-
jący dzięki programom multimedialnym będą 
mieli wrażenie zanurzenia się w przestrzeni 
projekcji. poczują, że są jej częścią. to przeżycie 
będzie nieporównywalne z jakąkolwiek pro-
jekcją filmową – zapowiada robert Firmhofer, 
dyrektor centrum nauki kopernik.
wrażenie zanurzenia w obserwowanym świe-
cie będzie przede wszystkim zasługą ekranu 
sferycznego zainstalowanego wewnątrz ko-
puły planetarium, który niemal sięga podłogi. 
jego średnica ma około 16 metrów. obrazy 
będą wyświetlane na całej powierzchni kopuły, 
a ekran i widownia pochylone ku przodowi pod 
kątem około 17 stopni. wraz z bohaterami wy-
świetlanych filmów będziemy mogli wyruszyć 
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na podbój
ziemi 
i kosmosu

pko bank polski 
Fundatorem stypendiów

jakub walawski, laureat i miejsca, odbiera gra-
tulacje od zbigniewa jagiełło, prezesa zarządu 
pko banku polskiego

w finale 52. edycji olimpiady 
wiedzy o polsce i świecie 
współczesnym pt. „sport  
w życiu społecznym” wyłoniono 
20 najlepszych uczniów. troje 
finalistów odebrało stypendia 
z rąk zbigniewa jagiełło, prezesa 
zarządu pKo banku polskiego.

na podbój kosmosu, w podróż statkiem na Ga-
lapagos (z karolem darwinem!), zobaczyć dno 
oceanów, odwiedzić piramidy majów i poznać 
ich mity. to wszystko zasługa unikatowej apa-
ratury projekcyjnej stworzonej specjalnie na po-
trzeby planetarium. 
– nasz projektor może pokazać aż 20 milionów 
gwiazd. „Gołym okiem” jesteśmy w sta-
nie zauważyć tylko trzy tysiące 
gwiazd, więc po co te milio-
ny? jeśli przyjdzie do nas 
podejrzliwy widz z lor-
netką, będzie w sta-
nie rozdzielić gwiaz-
dy drogi mlecznej 
czy zobaczyć inne 
galaktyki – tłumaczy 
dr weronika śliwa, 
dyrektor planetarium.

seanse przeznaczone będą dla wszystkich grup 
wiekowych – od przedszkolaka do seniora. te-
maty zostały tak dobrane, by sprawić frajdę 
dzieciom podczas niedzielnych poranków, zain-
trygować młodzież podczas nocnych projekcji, 
ucieszyć miłośników wiedzy, a także uzupełnić 
realizację szkolnego programu. planetarium ma 
być też centrum rozrywki. będą w nim orga-

nizowane koncerty, którym towarzy-
szyć będzie ilustracja graficzna na 

kopule.
nic dziwnego, że planetarium 
jest najbardziej oczekiwaną 
atrakcją centrum nauki ko-

pernik. uważa tak 75 proc. 
osób ankietowanych przez 

firmę inquiry, zarówno 
przed, jak i po otwarciu 

centrum. 

olimpiada wiedzy jest 
prestiżowym konkur-
sem dla uczniów szkół 
ponadgimnazjalnych. 
w tegorocznej edycji 
wzięło udział 20 tys. 
uczniów z całej polski. 
po wieloetapowej walce 
w sali senatu uniwer-
sytetu warszawskiego 
wyłoniono 20 najlep-
szych.
jednym z punktów nie-
dzielnego finału było 

spotkanie z prezesem zarządu pko banku pol-
skiego – zbigniewem jagiełło. podczas debaty 
z młodzieżą przekonywał on, jak ważna jest 
rola edukacji w życiu młodego człowieka oraz 
jak różne decyzje, np. w kwestii wyboru wyższej 
uczelni, wpływają na życie młodego człowieka.
zachęcał również, żeby kwestionowali status 
quo. mają swoje małe ojczyzny, w których dzie-
ją się sprawy ważne, i to na nich warto się sku-
pić. to są rzeczy bardzo istotne, bo mają na nie 

wpływ. parafrazując steve’a jobsa, który mawia: 
„stay foolish, stay hungry”, życzył, żeby zawsze 
byli nienasyceni żądzą wiedzy.
wszyscy laureaci olimpiady podczas uroczy-
stego wręczenia nagród otrzymali indeksy 
studenta uniwersytetu warszawskiego i jedno-
razowe stypendia pieniężne ufundowane przez 
organizatorów i sponsorów. prezes zarządu 
pko banku polskiego zbigniew jagiełło wręczył 
okazjonalne czeki laureatom trzech pierwszych 
miejsc. byli to:
•  laureat i miejsca, jakub walawski z okręgu kra-

kowskiego – stypendium w wysokości 2000 zł,
•  laureat ii miejsca, jakub nowicki z okręgu puł-

tuskiego – stypendium w wysokości 1500 zł,
•  laureat iii miejsca, adrian król z okręgu łódz-

kiego – stypendium w wysokości 1500 zł.
Finalista jakub walawski otrzymał dodatkowo 
otwarty indeks na wybraną wyższą uczelnię 
w polsce.
– nagrody pieniężne i rzeczowe radują mnie 
ogromnie, ale najbardziej cieszę się z tego 
osiągnięcia, jakim jest spokojna trzecia klasa 
i zero stresu na maturze. indeks wykorzystam 
na pewno na studia prawnicze, nie wiem jeszcze 
tylko, czy w krakowie, czy w warszawie – mówił 
laureat i miejsca tuż po wręczeniu nagród.
zasadniczym celem zawodów jest rozbudzenie 
zainteresowania życiem społeczno-politycznym 
kraju i świata. tegoroczna edycja obok wiedzy 
ogólnej poruszała tematykę sportu w bardzo 
szerokiej perspektywie. uczestnicy olimpiady 
musieli orientować się między innymi w historii 
sportu, jego społeczno-politycznych aspektach, 
w tematyce globalnych wydarzeń sportowych 
ze szczególnym naciskiem na euro 2012. zakres 
treści znacznie wykraczał poza program szkolny, 
dlatego laureaci i finaliści olimpiady są zwolnieni 
z egzaminu maturalnego z danego przedmiotu 
i  jest to równoznaczne z uzyskaniem najwyższe-
go wyniku z matury na poziomie rozszerzonym.
Honorowy patronat nad tegoroczną edycją 
objął prezydent rzeczypospolitej polskiej bro-
nisław komorowski, a pko bank polski został 
sponsorem głównym olimpiady.
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KrzyżówKa
POZIOMO: a) okres bez wojen, 
B) rozdrobnione, gęste jedzenie • 
do zawijania statków, c) dawne 
słowo honoru, d) pani magister 
farmacji, e) zwierzę z rodziny lataw-
ców, F) usunięcie zęba, g) dawny 
pieniądz w obiegu, H) nakłada wzory 
i ornamenty w fabryce wyrobów 
z porcelany, i) grzbiet górski w 
Tatrach zachodnich, j) posiadacze 
PKo Konto Pierwsze i PKo Konto 
za zero mogą korzystać z tego 
urządzenia do pobierania gotówki bez 
prowizji, k) jest adresatem oferty PKo 
Konto dla Młodych do 30. roku życia, 
l) drugi z adresatów oferty PKo Konto 
dla Młodych, ł) w parze z Bogiem 
i ojczyzną, m) streszczenie szkolnych 
lektur • zastój w rokowaniach, n) na 
końcu linii tramwajowej.

PIONOWO: 1) zwitek papieru do 
zakręcania włosów, 2) wyprawia 
skóry zwierząt,  3) sądowa opieka, 
4) Krystyna Janda, 5) skorzysta z jego 
porady posiadacz PKo Konto Pogodne 
w ramach bezpłatnego assistance 
medycznego, 6) mieszka z nami pod 
jednym dachem, 7) jubilerska jednostka 
dotycząca złota i drogich kamieni, 
8) mogą na niego liczyć w aptekach 
właściciele PKo Konto Pogodne, 
9) pożarna, 10) on zachęca w mediach 
do otwierania nowych kont w PKo BP, 
11) potoczne określenie funkcjonariusza 
komunistycznego,  12) w nią wkręcamy 
żarówkę, 13) ci, którzy otworzyli PKo 
Konto za zero, nie muszą płacić za 
przelewy dokonywane przez niego, 
14)  grupa w ramach partii,  15) ciężkie 
roboty na zesłaniu.

litery w polacH: d-8, H-13, n-12, b-8, j-3, a-12, e-10, m-3, e-14, ł-11, i-12, l-15, F-8, a-4, l-6, e-12, m-8, n-6, 
e-2, l-2, c-1
utworzą Hasło, które stanowi rozwiązanie krzyżówki.

Hasło prosimy nadsyłać na kartkacH pocztowycH pod adresem redakcji: 
poRadniK banKowy, pKo Bank Polski centrala, ul. Puławska 15, 02-515 warszawa, do 10 maja 2011 r. 
wśród osób, które nadeślą prawidłowe rozwiązania, zostanie rozlosowanycH 10 srebrnycH monet 
z kolekcji „układ słoneczny” oraz 5 skarbonek pko banku polskieGo.

nagrody za rozwiązanie krzyżówki z nr 4/2010 otrzymują:

 sRebRne monety: 
• zdzisław dąbek z piekar śląskich,
• Henryk melewski z poznania,
• elżbieta michalczyk z barlinka,
• maria osińska z warszawy,
• artur porębski ze skawiny,
• anna słowińska z czaplinka,

•  adam toboła  
z kostrzyna wielkopolskiego,

• agnieszka waga z łodzi,
•  krystyna wajda-laskowska  

z lubichowa,
• danuta wiśniewska z chełmży.

sKaRbonKi:
•    małgorzata Gawlik-kobylińska  

z błonia,
•  barbara krasowska z ustki,
•  daria milewska z rypina,
•  irena paszke z torunia,
•  beata uliasz z krosna.
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Kim jest idealny pracownik, który dołączy  
do zespołu PKO Banku Polskiego? Wystarczy,  
że przewrócisz stronę, by poznać naszego  
nowego pracownika.



Tak, to Szymon Majewski!  
Zobacz, jak zmieni się PKO Bank Polski,  
gdy zacznie z nami pracować Szymon.

PKO Bank Polski. Dzień dobry!




