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Istnieje wiele powodów, dla których warto regularnie oszczędzać  
nawet nieduże sumy. Program Budowania Kapitału to:

• możliwość oszczędzania niewielkich kwot (od 100 zł miesięcznie)

•  oprocentowanie części depozytowej oparte na stawce rynkowej  

WIBOR 3M (zmienne co kwartał kalendarzowy)

• możliwość uzyskania premii

• brak opłat za nabycie funduszy 

W zależności od swoich oczekiwań i poziomu akceptacji ryzyka  
możesz wybrać najlepszy dla siebie program, samodzielnie  
ustalając wysokość comiesięcznych wpłat.

www.pkobp.pl, infolinia: 801 302 302, +48 81 535 65 65; opłata zgodna z taryfą operatora
W skład Programu Budowania Kapitału wchodzą: Kapitał na Marzenia i Kapitał na Marzenia z Portfelem Inwestycyjnym (12 ‑letni okres oszczędzania) oraz Kapitał na Emeryturę i Kapitał 
na Emeryturę z funduszem PKO Zabezpieczenia Emerytalnego (15 ‑letni okres oszczędzania). Program Budowania Kapitału jest przeznaczony dla posiadaczy rachunku oszczędnościowo‑
‑rozliczeniowego w PKO Banku Polskim z wyłączeniem kont prowadzonych w systemie bankowości elektronicznej Inteligo.
Szczegóły Programu oraz Taryfa prowizji i opłat bankowych są dostępne w placówkach PKO Banku Polskiego oraz na stronie www.pkobp.pl.
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Do tego, że warto mieć oszczędności, nie trzeba nikogo przekonywać. 
Ale badania pokazują, że co innego wiedza, a co innego praktyka. Na-
dal w mniejszości są osoby, które świadomie planują swój budżet i od-
kładają środki na przyszłość. Powodów takiego stanu rzeczy jest wiele, 
ale – jak podkreślają ekonomiści – przede wszystkim brak nam nawyku 
oszczędzania. Regularnego i konsekwentnego odkładania choćby nie-
wielkich kwot. okazuje się, że potrafimy drobiazgowo przyglądać się 
naszym codziennym wydatkom, ale nie mamy umiejętności planowania 
w dłuższym okresie. 
Dlatego właśnie w tym numerze magazynu pokazujemy, w jaki sposób 
i jakie instrumenty finansowe wykorzystywać, aby gromadzić pieniądze 
na przyszłość. Pomocny będzie z pewnością nowy produkt Banku – Pro-
gram Budowania Kapitału. to kompleksowa oferta regularnego, długo-
terminowego oszczędzania na różne cele. wyróżnia się elastycznością 
i prostymi zasadami. jej podstawą są dwa programy: „kapitał na Marze-
nia” dla oszczędzających na określony cel i „kapitał na emeryturę” dla 
oszczędzających na emeryturę. Każdy znajdzie coś dla siebie. 
Zachęcamy również do lokowania środków w inne instrumenty finan-
sowe, dzięki którym nie tylko powiększymy nasz majątek, lecz także za-
pewnimy sobie bezpieczeństwo na emeryturze. 
A dla oddechu od poważnych tematów proponujemy jesienną podróż 
z historią w tle, szlakiem architektury militarnej. 
Zapraszamy do lektury magazynu. 

Magdalena kOPcińska
dePaRtaMent kOMunikacji kORPORacyjnej

więcej na Bankomania.pkobp.pl
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już i kwartał 2014 roku pokazał, że polska gospodarka 
weszła w fazę ożywienia. ten rok powinniśmy zakończyć 
wzrostem PkB na poziomie 3,4 proc. r/r.

progNozy 
baNku

Powszechnego optymizmu doty-
czącego perspektyw stojących 

przed polską gospodarką nie po-
winny zmącić wyniki ii i iii kwartału.  
iV kwartał ma, zdaniem ekonomi-
stów PKo Banku Polskiego, przynieść 
3,5 proc. wzrostu PkB, a pierwsze 
trzy miesiące 2015 roku zaowocują 
dalszym przyspieszeniem – do pozio-
mu 4,0 proc. 

drogi do wzrostów
Gospodarkę będzie wspierać kilka 
czynników, przede wszystkim nowa 
fala inwestycji infrastrukturalnych 
współfinansowanych z fundu-
szy unijnych. – wartość 
obecnie otwartych 
przetargów 

czarują się jednak ci kredytobiorcy, 
którzy liczą – z uwagi na tak niską 
inflację – na spadek oprocentowania 
kredytów. Dobre perspektywy go-
spodarcze sprawiają, że Rada Polityki 
Pieniężnej raczej nie obniży stóp pro-
centowych. Obecny poziom (2,5 proc. 
dla stopy referencyjnej) powinien 
utrzymać się co najmniej do drugiej 
połowy 2015 roku. 
Niepewność geopolityczna może 
skutkować wahaniami na rynku wa-
lutowym, ale na koniec roku euro 
powinno kosztować 4,13 zł. Podobny 
poziom mogliśmy zaobserwować na 
koniec czerwca. europejska wspólna 
waluta może nieznacznie osłabić się 
wobec dolara – do poziomu 1,31 na 
koniec roku. 

świat nam sprzyja
ożywienie w globalnej gospodarce 
w ii kwartale 2014 roku jeszcze na-
brało rumieńców. Przyspieszenie za-
wdzięczamy przede wszystkim silnej 
poprawie koniunktury w UsA oraz 
efektom chińskiego pakietu stymu-
lacyjnego. Zapewne umożliwi on 
osiągnięcie zakładanego przez rząd 
w Pekinie wzrostu PkB o 7,5 proc. r/r. 

drogowych wynosi 45 mld zł. spo-
dziewamy się także dalszego wzrostu 
zatrudnienia i płac, co – przy niskiej 
inflacji – przyniesie realny wzrost do-
chodów oraz zwiększony popyt na 
kredyty, w tym konsumpcyjne – mówi 
Radosław Bodys, główny ekonomista 
PKo Banku Polskiego. sprzyjać będą 
nam także wieści ze stabilizującej się 
strefy euro. 

stopy bez zmian 
w lipcu po raz pierwszy w okresie 
transformacji mieliśmy do czynienia 

z deflacją: wskaźnik inflacji 
spadł poniżej zera (-0,2 

proc. r/r). Może się ona 
utrzymywać w ko-
lejnych miesiącach 
w związku z bardzo 

niskimi cenami żywności, 
które mogą jeszcze ob-
niżać się w efekcie em-
barga rosyjskiego na 
żywność z Ue.  trwała 

deflacja jednak nam nie 
grozi: eksperci PkO Ban-

ku Polskiego prognozują, że 
do końca roku inflacja powinna 

powrócić na dodatnie poziomy. Roz-

gospodarka sIę rozpędza
Zdaniem ekonomistów PKo Banku Polskiego ostatnie miesiące roku 
przyniosą znaczące przyspieszenie dynamiki wzrostu PKB. Pozytywny 
scenariusz powinien utrzymać się także w kolejnych latach dzięki nowej 
fali inwestycji infrastrukturalnych, większej konsumpcji prywatnej oraz 
dobrym wieściom ze strefy euro. 

  Małgorzata osuch

spadek konsumpcji w japonii, wywo-
łany niezbędną podwyżką podatków, 
okaże się prawdopodobnie tymcza-
sowy. w europie fenomenem pozo-
staje wielka Brytania, w której PKB 
w i kwartale wzrosło o 3,1 proc. r/r 
i wciąż przyspiesza. Gospodarka Nie-
miec, naszego największego partnera 
handlowego, zakończy 2014 rok – 
według prognoz Komisji europejskiej 
– z 1,8 proc. wzrostu gospodarczego. 

znaki zapytania
warszawska Giełda Papierów war-
tościowych w ostatnich miesiącach 
zachowywała się wyraźnie gorzej niż 
jej europejskie czy światowe odpo-
wiedniki. co przyniesie przyszłość? 
Umiarkowany optymizm – podsumo-
wują analitycy DM PKo Banku Pol-
skiego – wynikający z początku cyklu 
poprawy wyników spółek, silnej pol-
skiej gospodarki oraz „oswojenia się” 
z głównymi ryzykami wewnętrznymi 
i zewnętrznymi. – Dla rynku akcji 
spodziewamy się całkowitej stopy 
zwrotu rzędu 5–10 proc. na koniec 
roku – mówi Artur iwański, dyrektor 
Biura analiz Rynkowych w dM PkO 
Banku Polskim.
Z ryzyk zewnętrznych największym 
pozostaje, oczywiście, sytuacja geo-
polityczna na Ukrainie. jeśli chodzi 
zaś o krajowe zagrożenia, należy się 
liczyć z konsekwencją reformy Ofe. 
wprawdzie w ii filarze emerytalnym 
zostało więcej osób (ok. 2,3 mln), niż 
jeszcze niedawno zakładano, ale fun-
dusze przestały zasilać GPw nowym 
kapitałem.
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Połączenie banków oznacza 
wiele korzyści dla klientów 

obu instytucji. 

z
baNku

w przypadku integracji ban-
ków ważnym etapem tego 

procesu jest fuzja prawna (paź-
dziernik 2014). Po jej zakończe-
niu oba banki, tj. dotychczasowy 
Nordea Bank Polska i PKo Bank 
Polski, z formalnoprawnego punk-
tu widzenia będą już jedną orga-
nizacją. Naturalną konsekwencją 
planowanego połączenia będzie 
całkowite zastąpienie marki Nor-
dea marką PKo Banku Polskie-
go. w praktyce oznacza to, że 
dla klientów Nordea Bank Polska 
zmieni się m.in. nazwa i sposób 

dostępu do bankowości elektro-
nicznej, strona www, oznakowa-
nie dokumentów, a sieć oddziałów, 
bankomatów i innych elementów 
infrastruktury Nordea Bank Polska 
zyska wygląd zgodny ze standar-
dami PKo Banku Polskiego. Dla 
klientów PKo Banku Polskiego fu-
zja prawna ma charakter neutral-

sprzedażową dotyczącą dyspozycji 
czy zaświadczeń, a także w kwestii 
operacji zagranicznych i korespon-
dencji z organami egzekucyjnymi. 
Możliwa będzie również obsługa 
kasowa, w tym przelewy, wpłaty 
i wypłaty gotówki. Dotyczyć będzie 
tych oddziałów, które prowadziły 
taką działalność jeszcze w ramach 
Nordea Bank Polska.

rozwój oferty ubezpieczeniowej
od maja bieżącego roku przeję-
te Nordea Polska tUnŻ prowadzi 
działalność pod marką PKo Ubez-
pieczenia. Przejęcie spółki ubez-
pieczeń na życie i wykorzystanie 
wiedzy jej pracowników stanowi 
jednocześnie pierwszy krok w roz-
woju oferty ubezpieczeniowej Gru-
py PKo Banku Polskiego. Dzięki 
temu naszym klientom zapewnimy 
pełną gamę produktów. w lipcu 
złożyliśmy do komisji nadzoru fi-
nansowego wniosek o udzielenie 
zgody na utworzenie towarzy-
stwa ubezpieczeń majątkowych. 
Produkty tej spółki kierowane do 
klientów indywidualnych oraz 
z sektora małych i średnich przed-
siębiorstw będą dostępne w sieci 

ny i nie pociąga za sobą żadnych 
zmian w sposobie obsługi, przerw 
w dostępie do usług ani koniecz-
ności podejmowania jakichkolwiek 
dodatkowych aktywności w tej 
sprawie. Nie oznacza to jednak, 
że nie odczują oni korzyści z tytułu 
połączenia obu banków.

lepszy dostęp do usług
już teraz klienci PKo Banku Polskie-
go mogą bez dodatkowych opłat 
wypłacać gotówkę z sieci banko-
matów Nordea Bank Polska. Po 
zakończeniu fuzji prawnej zwięk-

szy się o ponad 130 sieć placówek 
Banku i bankomatów, w większości 
dogodnie ulokowanych w centrach 
dużych aglomeracji miejskich. 
wtedy też w placówkach eks-nor-
dea Bank Polska klienci PKo będą 
mogli zostać obsłużeni w pełnym 
zakresie, obejmującym sprzedaż 
nowych produktów, obsługę po-

WItamy noWych klIentóW   
Po przejęciu Nordea Bank Polska, ubezpieczyciela Nordea Polska tUnŻ oraz spółki leasingowej 
nordea finance wysiłki pracowników całej grupy kapitałowej PkO Banku Polskiego są skupione 
przede wszystkim na tym, by przejęcie to zaowocowało jak najlepszymi rozwiązaniami w sferze 
organizacji oraz jakości oferowanych produktów i usług. 

  Łukasz Sieradzon–Sobolewski

oddziałów oraz w elektronicznych 
kanałach sprzedaży Banku. Na-
szym celem jest, aby towarzystwo 
ubezpieczeń majątkowych roz-
poczęło działalność w pierwszej 
połowie 2015 roku. wówczas, do 
końca 2015 roku, większość ubez-
pieczeń zarówno majątkowych, jak 
i na życie, które będą oferowane 
klientom PKo Banku Polskiego, 
będzie pochodzić z towarzystw 
ubezpieczeniowych należących do 
Grupy PKo Banku Polskiego.

jedna organizacja
Połączenie prawne to przedostatni 
etap integracji. ostatni – fuzja ope-
racyjna – zakończy się w pierw-
szej połowie 2015 roku. wówczas 
już wszyscy, niezależnie od tego, 
której instytucji klientami byli 
w przeszłości, będą mogli w pełni 
korzystać z oferty zintegrowane-
go operacyjnie Banku. Dla nas, 
pracowników Grupy PKo Banku 
Polskiego, będzie to płynne przej-
ście do kolejnego etapu, czyli jak 
najlepszego wykorzystania wspól-
nych doświadczeń, by dalej efek-
tywnie wspierać aspiracje finanso-
we wszystkich naszych klientów. 

Już teraz klienci PKO Banku Polskiego mogą 
bez dodatkowych opłat wypłacać gotówkę 
z sieci bankomatów Nordea Bank Polska.
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PKo Bank Polski zaoferował jedyny w swoim 
rodzaju program umożliwiający regularne, 
długoterminowe oszczędzanie.

oferta  
baNku

Każdy z nas ma inne cele ży-
ciowe, w związku z tym różne 

są nasze preferencje oszczędno-
ściowe. Na rynku finansowym jest 
wiele rozwiązań pozwalających 
pomnażać pieniądze. Mało jest 
jednak bezpiecznych produktów 
depozytowych, które pozwalają 
gromadzić środki w dłuższej per-
spektywie.

pko pierwszy kapitał 
w październiku ub.r. PkO Bank 
Polski wprowadził do oferty loka-
tę PKo Pierwszy Kapitał. Powsta-
ła ona z myślą o rodzicach dzieci 
w wieku od 0 do 12 lat. Produkt 
oparty jest o stawkę rynkową 
wiBOR 3M (oprocentowanie ryn-
kowe), długoterminowy okres 
oszczędzania (maks. 12 lat) na 
dowolny cel oraz łatwą możliwość 
wycofania środków (już po 24 
miesiącach). Okazała się strzałem 
w dziesiątkę. Na koniec czerwca 
br. było już prowadzonych ponad 
428 tys. rachunków. 

nowość na rynku
Kolejnym krokiem jest Program 
Budowania Kapitału. Komplekso-
wa oferta regularnego, długoter-

menty finansowe mają być inwe-
stowane nasze środki, bazując na 
trzech kategoriach produktowych:
• depozytowej (100 proc.), 
•  depozytowo-inwestycyjnej  

(50 proc./50 proc.), 
• inwestycyjnej (100 proc.). 
Każda kategoria produktowa skła-
da się z kilku programów oszczę-
dzania, które charakteryzuje okre-
ślona comiesięczna kwota wpłat. 
Decyzja o wyborze strategii inwe-
stowania zależy zawsze od indy-
widualnych potrzeb, skłonności do 
ryzyka oraz naszych możliwości 

minowego oszczędzania na różne 
cele, w której poszczególne opcje 
różnią się rodzajem instrumentów, 
w jakie chcielibyśmy inwestować 
nasze środki, oraz wysokością do-
konywanych wpłat. Każdy znajdzie 
coś dla siebie. 
Program pomaga odkładać pienią-
dze na określone cele: 
•  indywidualny – grupa produktów 

Kapitał na Marzenia, 
•  emerytalny – grupa produktów 

Kapitał na emeryturę.
Po wyborze celu oszczędzania mu-
simy zdecydować, w jakie instru-

Na drobne przyjemności, podróże, samochód, mieszkanie albo zabezpieczenie przyszłości 
swojej lub bliskich – cel może być zupełnie dowolny. swoje marzenia możesz spełnić z 
innowacyjnym Programem Budowania Kapitału. Dziś oszczędzanie jest prostsze niż myślisz!  

artur Smolarczyk, Departament produktów Inwestycyjnych i ubezpieczeniowych 

finansowych. Doradcy w oddzia-
łach mogą przedstawić klientowi 
„prognozę” w zakresie regularnego 
oszczędzania na wszystkich kate-
goriach produktowych. wspar-
ciem może być kalkulator regular-
nego oszczędzania, który umożliwi 
wykonanie obliczeń: ile należy od-
kładać miesięcznie, aby osiągnąć 
swój cel finansowy, ile zgroma-
dzimy środków pieniężnych przy 
dokonywaniu regularnych wpłat 
w określonej wysokości czy ile 
czasu trzeba oszczędzać, aby osią-
gnąć swój cel finansowy.

zrealIzuj marzenIa 

PROGRAM 
BUDOWANIA

Lokata (100%)
Kapitał 

na Emeryturę

Lokata+Fundusz
(50%/50%)

Kapitał na Emeryturę 
z funduszem 

PKO Zabezpieczenia 
Emerytalnego

Fundusz (100%)
WPI - Kapitał 
na Emeryturę 
z funduszem 

PKO Zabezpieczenia 
Emerytalnego

KAPITAŁ 
NA EMERYTURĘ

KAPITAŁ 
NA MARZENIA

Lokata (100%)
Kapitał 

na Marzenia

Lokata+Fundusz
(50%/50%)

Kapitał na Marzenia 
z Portfelem 

Inwestycyjnym

Fundusz (100%)
WPI - Kapitał na 

Marzenia 
z Portfelem 

Inwestycyjnym

LOKATA 
„KAPITAŁ NA MARZENIA”  

(ALOKACJA - 100%)

PROGRAM PREMIA 
ODSETKOWA PROGRAM

PREMIA 
ODSETKOWA

PORTFEL 
INWESTYCYNY

PORTFEL 
INWESTYCYNY

UMIARKOWANY
(55% AKCJE; 
45% DŁUŻNE)

DYNAMICZNY
(85% AKCJE; 
15% DŁUŻNE)

UMIARKOWANY
(55% AKCJE; 
45% DŁUŻNE)

DYNAMICZNY
(85% AKCJE; 
15% DŁUŻNE)

PROGRAM

PROGRAM
100

+0,10%

PROGRAM
200

PROGRAM
300

PROGRAM
400

PROGRAM
500

LOKATA „KAPITAŁ NA MARZENIA 
Z PORTFELEM INWESTYCYJNYM”

(ALOKACJA - 50%/50%) 

WYSPECJALIZOWANY 
PROGRAM INWESTYCYJNY 
„KAPITAŁ NA MARZENIA 

Z PORTFELEM INWESTYCYJNYM” 
(ALOKACJA - 100%)

+0,20%

+0,30%

+0,40%

+0,50%

PROGRAM
100

PROGRAM
200

PROGRAM
300

PROGRAM
400

PROGRAM
500

PROGRAM
200

PROGRAM
300

PROGRAM
400

PROGRAM
500

+1,20%

+1,30%

+1,40%

+1,50%

LOKATA 
„KAPITAŁ NA EMERYTURĘ” 

 (ALOKACJA - 100%)

PROGRAM PREMIA 
ODSETKOWA PROGRAM

PREMIA 
ODSETKOWA FUNDUSZ FUNDUSZ

PKO 
ZABEZPIECZENIA 
EMERYTALNEGO 

2040

PKO 
ZABEZPIECZENIA
 EMERYTALNEGO 

2050

PKO 
ZABEZPIECZENIA 
EMERYTALNEGO 

2040

PKO 
ZABEZPIECZENIA
 EMERYTALNEGO 

2050

PROGRAM
200

WPŁATY
200-400

PROGRAM
500

WPŁATY
500-1000

PREMIA LOJALNOŚCIOWA: +0,10% OD 5 ROKU 
ORAZ +0,20% OD 10 ROKU OSZCZĘDZANIA 

LOKATA „KAPITAŁ NA EMERYTURĘ
Z FUNDUSZEM PKO ZABEZPIECZENIA

 EMERYTALNEGO”
(ALOKACJA - 50%/50%) 

WPI „KAPITAŁ NA EMERYTURĘ 
Z FUNDUSZEM PKO 
ZABEZPIECZENIA 
EMERYTALNEGO”

(ALOKACJA - 100%)

+0,20%

+0,50%

PROGRAM
200

WPŁATY
200-400

PROGRAM
500

WPŁATY
500-1000

PROGRAM
200

PROGRAM
500

+1,20%

+1,50%
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•  brak wysokich kwot wejścio-

wych (zaczynamy od 100 zł), 
•  możliwość długoterminowego 

oszczędzania (nawet do 45 lat), 
•  oprocentowanie depozytu opar-

te o stawkę referencyjną wiBOR 
3M, niezależną od Banku,

•  dodatkowe premie odsetkowe 
i lojalnościowe za regularne 
i długoterminowe oszczędzanie,

•  korzystna formuła kapitalizacji 
odsetek, 

•  brak opłat za wejście do progra-
mu oraz za nabycie jednostek 
uczestnictwa (ju) funduszy in-
westycyjnych,

•  korzystna formuła opłat za od-
kupienie jU funduszy inwestycyj-
nych (od 4. roku oszczędzania 
brak opłat),

•  możliwość inwestowania w fun-
dusze, których strategia inwesty-
cyjna dostosowana jest do wieku 
nabywcy.

kapitał na marzenia – oszczędno-
ści spełniają marzenia
o produkcie Kapitał na Marzenia 
warto pomyśleć wtedy, gdy chce-
my zrealizować różne cele, np. 
edukację, zakup samochodu, wy-
jazd na wycieczkę, zakup mieszka-
nia itd. Maksymalny czas oszczę-
dzania to 12 lat – bez możliwości 

ków jest inwestowana w specjal-
nie wyselekcjonowane portfele 
inwestycyjne zarządzane przez 
PkO tfi, które są zróżnicowane 
pod względem polityki inwesty-
cyjnej, potencjału zysku i po-
ziomu ryzyka. w ramach tych 
portfeli można wybrać programy 
oszczędzania różniące się wy-
sokością comiesięcznych wpłat. 
Do wyboru jest pięć programów. 
wystarczy 100 zł, aby zacząć 
oszczędzać na marzenia. 

kapitał na emeryturę – zobacz 
emeryturę w różowych barwach
tylko 11 proc. Polaków odkłada 
pieniądze z myślą o emeryturze, 
pomimo tego że prawie połowa 
z nas jest świadoma, iż docelowa 
emerytura będzie niższa niż obec-
ne wynagrodzenie. Bank chce 
to zmienić, dlatego wprowadził 
innowacyjną lokatę: kapitał na 
emeryturę, na którą składają się 
produkty przeznaczone do syste-
matycznego oszczędzania na eme-
ryturę. Maksymalny czas oszczę-
dzania to 45 lat (produkt 15-letni 

odnowienia. Za regularne oszczę-
dzanie zyskujemy premię odsetko-
wą, która powiększa podstawowe 
oprocentowanie. im większa kwo-
ta systematycznych wpłat – tym 
większa premia. 

Kapitał na Marzenia to możliwość 
oszczędzania w trzech wariantach: 
•  lokata kapitał na Marzenia 

(wariant depozytowy 100 proc.)  
– charakteryzuje się atrakcyj-
nym oprocentowaniem będącym 
sumą stawki referencyjnej wi-
BOR 3M oraz premii odsetkowej. 
wystarczy jedynie 100 zł, aby za-
cząć oszczędzać. Do wyboru jest 
pięć programów. Program: 100, 
200, 300, 400 i 500. wybierając 
jeden z nich decydujemy o wy-
sokości comiesięcznych dopłat.  
Można otworzyć maksymalnie 
pięć lokat – po jednej z każdego 
programu. w każdym miesiącu 
oszczędzania można dokonać 
maksymalnie dwóch dopłat do 
lokaty, w wysokości zgodnej 
z wybranym programem. Pierw-
sza kapitalizacja odsetek nastę-

puje po 24 miesiącach, kolejne 
co pół roku. 

•  lokata kapitał na Marzenia 
z Portfelem inwestycyjnym (wa-
riant depozytowo-inwestycyjny 
50 proc./50 proc.) – w tym wa-
riancie jedna połowa środków 
jest wpłacana na bezpieczną 
lokatę bankową, a druga inwe-
stowana w specjalnie wyselek-
cjonowane portfele inwestycyjne 
zarządzane przez PkO tfi, które 
są zróżnicowane pod względem 
polityki inwestycyjnej, potencja-
łu zysku i poziomu ryzyka. wy-
starczy jedynie 200 zł, aby za-
cząć oszczędzać. Do wyboru są 
cztery programy (200, 300, 400 
i 500). Można otworzyć maksy-
malnie cztery lokaty – po jednej 
z każdego programu. Pierwsza 
kapitalizacja odsetek następuje 
po 24 miesiącach, kolejne co pół 
roku. 

•  wyspecjalizowany Program in-
westycyjny – Kapitał na Marze-
nia z Portfelem inwestycyjnym 
(wariant inwestycyjny 100 proc.) 
– w tym programie całość środ-

PROGRAM 
BUDOWANIA

Lokata (100%)
Kapitał 

na Emeryturę

Lokata+Fundusz
(50%/50%)

Kapitał na Emeryturę 
z funduszem 

PKO Zabezpieczenia 
Emerytalnego

Fundusz (100%)
WPI - Kapitał 
na Emeryturę 
z funduszem 

PKO Zabezpieczenia 
Emerytalnego

KAPITAŁ 
NA EMERYTURĘ

KAPITAŁ 
NA MARZENIA

Lokata (100%)
Kapitał 

na Marzenia

Lokata+Fundusz
(50%/50%)

Kapitał na Marzenia 
z Portfelem 

Inwestycyjnym

Fundusz (100%)
WPI - Kapitał na 

Marzenia 
z Portfelem 

Inwestycyjnym

LOKATA 
„KAPITAŁ NA MARZENIA”  

(ALOKACJA - 100%)

PROGRAM PREMIA 
ODSETKOWA PROGRAM

PREMIA 
ODSETKOWA

PORTFEL 
INWESTYCYNY

PORTFEL 
INWESTYCYNY

UMIARKOWANY
(55% AKCJE; 
45% DŁUŻNE)

DYNAMICZNY
(85% AKCJE; 
15% DŁUŻNE)

UMIARKOWANY
(55% AKCJE; 
45% DŁUŻNE)

DYNAMICZNY
(85% AKCJE; 
15% DŁUŻNE)

PROGRAM

PROGRAM
100

+0,10%

PROGRAM
200

PROGRAM
300

PROGRAM
400

PROGRAM
500

LOKATA „KAPITAŁ NA MARZENIA 
Z PORTFELEM INWESTYCYJNYM”

(ALOKACJA - 50%/50%) 

WYSPECJALIZOWANY 
PROGRAM INWESTYCYJNY 
„KAPITAŁ NA MARZENIA 

Z PORTFELEM INWESTYCYJNYM” 
(ALOKACJA - 100%)

+0,20%

+0,30%

+0,40%

+0,50%

PROGRAM
100

PROGRAM
200

PROGRAM
300

PROGRAM
400

PROGRAM
500

PROGRAM
200

PROGRAM
300

PROGRAM
400

PROGRAM
500

+1,20%

+1,30%

+1,40%

+1,50%

LOKATA 
„KAPITAŁ NA EMERYTURĘ” 

 (ALOKACJA - 100%)

PROGRAM PREMIA 
ODSETKOWA PROGRAM

PREMIA 
ODSETKOWA FUNDUSZ FUNDUSZ

PKO 
ZABEZPIECZENIA 
EMERYTALNEGO 

2040

PKO 
ZABEZPIECZENIA
 EMERYTALNEGO 

2050

PKO 
ZABEZPIECZENIA 
EMERYTALNEGO 

2040

PKO 
ZABEZPIECZENIA
 EMERYTALNEGO 

2050

PROGRAM
200

WPŁATY
200-400

PROGRAM
500

WPŁATY
500-1000

PREMIA LOJALNOŚCIOWA: +0,10% OD 5 ROKU 
ORAZ +0,20% OD 10 ROKU OSZCZĘDZANIA 

LOKATA „KAPITAŁ NA EMERYTURĘ
Z FUNDUSZEM PKO ZABEZPIECZENIA

 EMERYTALNEGO”
(ALOKACJA - 50%/50%) 

WPI „KAPITAŁ NA EMERYTURĘ 
Z FUNDUSZEM PKO 
ZABEZPIECZENIA 
EMERYTALNEGO”

(ALOKACJA - 100%)

+0,20%

+0,50%

PROGRAM
200

WPŁATY
200-400

PROGRAM
500

WPŁATY
500-1000

PROGRAM
200

PROGRAM
500

+1,20%

+1,50%

możlIWoścI oszczędzanIa na marzenIa 
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z dwukrotną możliwością odno-
wienia). za regularne wpłaty moż-
na zyskać premię odsetkową. im 
większa deklaracja systematycz-
nych wpłat – tym większa premia. 
od 5. roku korzystania z oferty 
każdy otrzymuje dodatkową pre-
mię lojalnościową. są one wypła-
cane wyłącznie w pierwszym okre-

sie umownym (pierwsze 15 lat). 
w kolejnych okresach zgroma-
dzone środki będą oprocentowane 
zgodnie ze stawką referencyjną 
wiBOR 3M. dodatkowo jest możli-
wość zainwestowania 50 proc. lub 
100 proc. środków w subfundusze 
PKo Zabezpieczenia emerytalnego, 
które charakteryzuje elastyczność 
w dopasowaniu do wieku (im bliżej 
do emerytury, tym bezpieczniejsza 
alokacja kapitału).  
Kapitał na emeryturę to możliwość 

Różnica polega na tym, że po-
łowa środków jest wpłacana na 
lokatę bankową, a druga połowa 
inwestowana w specjalnie wyse-
lekcjonowane subfundusze PKo 
tfi. Okres umowny części inwe-
stycyjnej rozpoczyna się od dnia 
przydziału jednostek uczestnic-
twa – nie dłużej niż 7 dni od daty 
złożenia zlecenia ich nabycia.

•  wyspecjalizowany Program in-
westycyjny – Kapitał na emery-
turę z funduszem PKo Zabezpie-
czenia emerytalnego (wariant 
inwestycyjny 100 proc.) – w tym 
wariancie całość środków jest 
inwestowana w specjalnie wyse-
lekcjonowane subfundusze w ra-
mach funduszy zarządzanych 
przez PkO tfi: PkO zabezpiecze-
nia emerytalnego 2040 i PkO 
Zabezpieczenia emerytalnego 
2050. każdy z subfunduszy jest 
przeznaczony dla klientów uro-
dzonych w konkretnej dekadzie 
XX wieku. Nazwy subfunduszy 
odzwierciedlają dekadę, w której 
klient osiągnie wiek emerytalny. 

oszczędzania w trzech wariantach:
•  lokata kapitał na emeryturę 

(wariant depozytowy 100 proc.) 
– wystarczy jedynie 200 zł, aby 
założyć lokatę. Kapitalizacja 
odsetek następuje co 6 miesię-
cy oszczędzania. Do wyboru są 
dwa programy. Można otwo-
rzyć maksymalnie cztery lokaty 

– po dwie z każdego programu 
oszczędzania. w każdym miesią-
cu można dokonać maksymalnie 
dwóch dopłat do lokaty, w wy-
sokości zgodnej z wybranym 
programem.

•  lokata kapitał na emeryturę 
z funduszem PKo Zabezpieczenia 
emerytalnego (wariant depozy-
towo-inwestycyjny 50 proc./50 
proc.) – ten wariant lokaty jest 
bardzo podobny do wariantu de-
pozytowego opisanego powyżej. 

podstaWoWe 
założenIa 
programu

część depozytowa:
•  Otwarcie lokaty może nastąpić 

wyłącznie w powiązaniu z ROR 
w PKo Banku Polskim.

•  każdy program oszczędzania 
charakteryzuje określona co-
miesięczna kwota dopłat (regu-
larne dopłaty).

•  Posiadacz lokaty deklaruje wno-
szenie systematycznych wpłat 
w formie bezpłatnego zlecenia 
stałego w wysokości zgod-
nej z wybranym programem 
oszczędzania.

•  Oprocentowanie podstawowe 
oparte jest na stawce referen-
cyjnej wiBOR 3M. 

•  Oprocentowanie podstawo-
we może zostać powiększone 
o premię odsetkową lub lojal-
nościową.

•  w trakcie trwania okresu 
umownego nie ma możliwości 
zmiany programu oszczędzania.

•  Oprocentowanie obniżone a vi-
sta (0,01 proc.) – stosowane 
w przypadku wyjścia z Progra-
mu – za okres pomiędzy kapita-
lizacjami odsetek. 

część inwestycyjna (w przypad-
ku produktów depozytowo-inwe-
stycyjnych oraz inwestycyjnych):
•  wpłacane środki w całości (100 

proc.) bądź w części (50 proc.) 
są inwestowane w specjalnie 
wyselekcjonowane subfundu-
sze albo portfele inwestycyjne.

•  Brak opłat za wejście oraz naby-
cie jU funduszy inwestycyjnych.

•  korzystna formuła opłat za od-
kupienie jednostek Uczestnic-
twa funduszy inwestycyjnych 
– od 4. roku oszczędzania bez 
opłat za odkupienie.

PROGRAM 
BUDOWANIA

Lokata (100%)
Kapitał 

na Emeryturę

Lokata+Fundusz
(50%/50%)

Kapitał na Emeryturę 
z funduszem 

PKO Zabezpieczenia 
Emerytalnego

Fundusz (100%)
WPI - Kapitał 
na Emeryturę 
z funduszem 

PKO Zabezpieczenia 
Emerytalnego

KAPITAŁ 
NA EMERYTURĘ

KAPITAŁ 
NA MARZENIA

Lokata (100%)
Kapitał 

na Marzenia

Lokata+Fundusz
(50%/50%)

Kapitał na Marzenia 
z Portfelem 

Inwestycyjnym

Fundusz (100%)
WPI - Kapitał na 

Marzenia 
z Portfelem 

Inwestycyjnym

LOKATA 
„KAPITAŁ NA MARZENIA”  

(ALOKACJA - 100%)

PROGRAM PREMIA 
ODSETKOWA PROGRAM

PREMIA 
ODSETKOWA

PORTFEL 
INWESTYCYNY

PORTFEL 
INWESTYCYNY

UMIARKOWANY
(55% AKCJE; 
45% DŁUŻNE)

DYNAMICZNY
(85% AKCJE; 
15% DŁUŻNE)

UMIARKOWANY
(55% AKCJE; 
45% DŁUŻNE)

DYNAMICZNY
(85% AKCJE; 
15% DŁUŻNE)

PROGRAM

PROGRAM
100

+0,10%

PROGRAM
200

PROGRAM
300

PROGRAM
400

PROGRAM
500

LOKATA „KAPITAŁ NA MARZENIA 
Z PORTFELEM INWESTYCYJNYM”

(ALOKACJA - 50%/50%) 

WYSPECJALIZOWANY 
PROGRAM INWESTYCYJNY 
„KAPITAŁ NA MARZENIA 

Z PORTFELEM INWESTYCYJNYM” 
(ALOKACJA - 100%)

+0,20%

+0,30%

+0,40%

+0,50%

PROGRAM
100

PROGRAM
200

PROGRAM
300

PROGRAM
400

PROGRAM
500

PROGRAM
200

PROGRAM
300

PROGRAM
400

PROGRAM
500

+1,20%

+1,30%

+1,40%

+1,50%

LOKATA 
„KAPITAŁ NA EMERYTURĘ” 

 (ALOKACJA - 100%)

PROGRAM PREMIA 
ODSETKOWA PROGRAM

PREMIA 
ODSETKOWA FUNDUSZ FUNDUSZ

PKO 
ZABEZPIECZENIA 
EMERYTALNEGO 

2040

PKO 
ZABEZPIECZENIA
 EMERYTALNEGO 

2050

PKO 
ZABEZPIECZENIA 
EMERYTALNEGO 

2040

PKO 
ZABEZPIECZENIA
 EMERYTALNEGO 

2050

PROGRAM
200

WPŁATY
200-400

PROGRAM
500

WPŁATY
500-1000

PREMIA LOJALNOŚCIOWA: +0,10% OD 5 ROKU 
ORAZ +0,20% OD 10 ROKU OSZCZĘDZANIA 

LOKATA „KAPITAŁ NA EMERYTURĘ
Z FUNDUSZEM PKO ZABEZPIECZENIA

 EMERYTALNEGO”
(ALOKACJA - 50%/50%) 

WPI „KAPITAŁ NA EMERYTURĘ 
Z FUNDUSZEM PKO 
ZABEZPIECZENIA 
EMERYTALNEGO”

(ALOKACJA - 100%)

+0,20%

+0,50%

PROGRAM
200

WPŁATY
200-400

PROGRAM
500

WPŁATY
500-1000

PROGRAM
200

PROGRAM
500

+1,20%

+1,50%

możlIWoścI oszczędzanIa na emeryturę

Za regularne wpłaty można zyskać premię 
odsetkową, która powiększa oprocentowanie 
podstawowe w pierwszym okresie umownym.



9Poradnik bankowy
fo

to
: e

as
t 

n
ew

s,
 k

rz
ys

zt
of

 k
uc

zy
k/

fo
ru

m

Do oszczędzania potrzebna jest motywacja 
i postrzeganie swoich finansów w dłuższej 

perspektywie czasowej. 

NaSza 
SoNDa

Nawet drobne kwoty odkładane systematycznie pozwalają zebrać większą sumę. jaki sposób 
na oszczędzanie pieniędzy mają artyści? Odpowiedzi udzieliło troje znanych wokalistów.  

Sondę przygotowała anna Nawrocka

sztuka oszczędzanIa

halina mlynkova 
wokalistka

Niestety, nie mam planu długotermino-
wego oszczędzania, ale muszę to zmie-

nić. sama prowadzę dom i powinnam – cho-
ciażby ze względu na syna – zacząć myśleć 
o „dłuższej perspektywie”. jakiś czas temu 
lokowałam większe środki na dłużej. to po-
zwalało mi zatrzymać pieniądze i nie wydać 
ich od razu. 
obecnie wybieram przede wszystkim lokaty 
krótkoterminowe. są dla mnie najwygod-
niejsze. Zawsze też stawiam sobie jakiś cel 
oszczędzania. jest to np. zaplanowany re-
mont, wymiana mebli, wyjazd, a czasem ty-
powo kobieca zachcianka. Z doświadczenia 
wiem, że warto zrezygnować z niektórych 
bieżących wydatków, aby w przyszłości po-
zwolić sobie na większy zakup lub zrealizo-
wać marzenia. 

łukasz zagrobelny 
wokalista, od lat związany  
z teatrem Muzycznym roma 

Moim głównym celem w kwestii oszczędzania 
długoterminowego jest zapewnienie sobie 

bezpiecznej i stabilnej finansowo emerytury. wol-
ny zawód, który uprawiam, oprócz prawdziwej sa-
tysfakcji i spełnienia zawodowego niesie za sobą 
również niepewną przyszłość. Od niemal 15 lat re-
gularnie, co miesiąc, z mojego konta przelewana 
jest niezbyt wysoka kwota, która zasila fundusz 
emerytalny. wiem, że za 15 lub 20 lat tak zainwe-
stowane pieniądze dadzą wymierne wyniki finan-
sowe. oprócz tego staram się kilka, czasami kil-
kanaście razy w roku odkładać większe sumy, np. 
na lokatach terminowych. od jakiegoś czasu roz-
ważam również zainwestowanie w nieruchomości 
i myślę, że jest to dobry pomysł na efektywne 
pomnażanie oszczędności. co do zasady próbuję 
zachowywać równowagę pomiędzy wygodnym 
życiem a mądrym i sensownym oszczędzaniem. 

klaudia gawor
wokalistka,  
zwyciężczyni 3. edycji „X factor” 

Pomimo młodego wieku (19 lat – przyp. 
red.) lubię planować i myśleć perspek-

tywicznie. staram się odkładać kwoty pro-
porcjonalne do wpływów na konto. w za-
wodzie, w którym zarobki są nieregularne, 
ta metoda doskonale się sprawdza. Mając 
na uwadze, jaką kwotę planuję odłożyć 
w danym miesiącu, łatwiej jest mi zapla-
nować wydatki. Moim celem jest zabez-
pieczenie przyszłości. chciałabym za kilka 
lat kupić mieszkanie, ale też mieć środki 
na dalszy rozwój artystyczny. sama dbam 
o swoje finanse. Nie korzystam z wiedzy 
doradców, nie mam też konkretnego wzor-
ca. obserwuję bliskie mi osoby i od nich 
się uczę ekonomii. Podpatrując ich zarzą-
dzanie pieniędzmi, wybieram te metody, 
które są dla mnie najkorzystniejsze.
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tylko 16 proc. Polaków kieruje się mottem  
warrena Buffetta: nie oszczędzaj tego, co zostanie po 
wydawaniu, a wydawaj to, co zostanie po oszczędzaniu. 

baDaNIa
ryNku

jak gospodarujemy pIenIędzmI 
jeśli już oszczędzamy, to na bieżącą konsumpcję, zaspokojenie drobnych 
potrzeb lub na mieszkanie. Najmniej środków przeznaczamy  
na zabezpieczenie finansowe na emeryturze. Na ten cel odkłada jedynie  
od kilku do kilkunastu procent Polaków. 
 Magda kopcińska

oraz niespodziewanymi płatno-
ściami. często też deklarujemy, że 
zwyczajnie nie stać nas na oszczę-
dzanie, ponieważ bieżące wydatki 
konsumują całość środków na 
życie. jednak jeśli porównamy 
Polskę z Bułgarią czy Rumunią, to 
widać, że jesteśmy lepiej sytuowa-
ni, a pomimo tego stopę oszczęd-
ności mamy niższą. co ciekawe, 
połowa respondentów potwierdza 
możliwość odkładania miesięcznie 
pewnej sumy, z czego ponad dwie 
trzecie z nich jest skłonnych prze-
znaczać regularnie na dodatkowe 
oszczędzanie na przy-
szłą emeryturę kwotę 
poniżej 200 zł, a jedna 
trzecia nawet powyżej 
200 zł. wśród tej grupy 
są również osoby 
o najniższych do-

Mimo że dwie trzecie z nas 
uważa, że warto oszczędzać, 

to deklaracja ta nie przekuwa się 
na realne decyzje. Raport „za-
bezpieczenie finansowe Polaków” 
opracowany przez sMg/kRc po-
kazuje, że jedynie 15 proc. z nas 
odkłada systematycznie choćby 
niewielkie kwoty. Z kolei z naj-
nowszych badań cBOs (kwiecień 
2014) wynika, że 60 proc. Polaków 
nie ma żadnych oszczędności, 
a 45 proc. przyznaje, że ich go-
spodarstwa domowe są obciążone 
długami. ci, którzy oszczędzają 
blisko 36 proc. kapitału mają odło-
żone na depozytach bankowych,  
27 proc. to aktywa w postaci akcji 
i pozostałych udziałów kapitało-
wych, 26 proc. stanowią aktywa 
zgromadzone w funduszach eme-
rytalnych oraz rezerwy ubezpie-
czeniowe (czyli np. polisy). 

poduszka finansowa 
Brak jakichkolwiek pieniędzy odło-
żonych na poduszkę finansową 
najczęściej usprawiedliwiamy ni-
skimi dochodami, kosztownymi 
czy niekontrolowanymi wydatkami 

chodach, które brakiem środków 
tłumaczą fakt, że nie oszczędzają. 
skąd te różnice? 
– Rozbieżność między tym, że wię-
cej Polaków mówi, że „nie stać ich 
na oszczędzanie na emeryturę”, 
a deklaracją odkładania comie-
sięcznie pewnej sumy, jest jedynie 
pozorną rozbieżnością. Po pierw-
sze, jeśli chodzi o stwierdzenie, że 
Polaków na coś „nie stać”, nie musi 
oznaczać rzeczywistego braku 
możliwości finansowych, ale bra-
ku motywacji („po co oszczędzać, 
lepiej wydać”) oraz zwiększającej 

się konsumpcji, która 
powoduje ciągły 

wzrost tego, co 
wchodzi w ko-

szyk codzien-

nych wydatków. Natomiast kwe-
stia przeznaczania na emeryturę 
jakiejś kwoty jest jedynie dekla-
racją – osób, które to rzeczywi-
ście robią, jest kilkakrotnie mniej 
– mówi dr hab. Dominika Maison 
z Domu Badawczego Maison.

krótka perspektywa i na konkret-
ny cel 
Z badań przeprowadzonych przez 
fundację kronenberga „Postawy 
Polaków wobec oszczędzania” 
wynika, że jeśli się na nie decydu-
jemy, to nie dla samego oszczę-
dzania i budowania zabezpieczeń 
na gorsze czasy, tylko w celach 
konsumpcyjnych i krótkotermino-
wo, np. na elektronikę, wypoczy-
nek czy samochód oraz wydatki 
na mieszkanie – zbiera na nie po-
nad jedna czwarta gospodarstw 
domowych. jedynie 10 proc. osób 
oszczędzających myśli o terminie 
dłuższym niż 3 lata. dość silnym 
motywatorem do odkładania ja-
kichkolwiek środków finansowych 
jest także lęk przed nieprzewi-
dzianymi sytuacjami i chęć po-
prawy swojej sytuacji życiowej. 
Konsumpcja i fundusz na czarną 
godzinę stanowią ponad 50 proc. 
wszystkich oszczędności. Mobili-
zujemy się więc tylko wtedy, gdy 
w stosunkowo niedługim horyzon-
cie czasowym czeka nas nagroda 
w postaci zakupu czy wyjazdu. 
jak lokujemy z myślą o emeryturze
emerytura znajduje się na sza-
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Warto
oSzCzĘDzaĆ

Kojarzy się z prądem,  
wodą i jedzeniem,  

ale też z finansami. 

lIczy sIę każda kWota
oszczędzać można na różne potrzeby. Na realizację marzeń,  
na emeryturę, na zabezpieczenie przyszłości dzieci. Niezależnie  
od celu warto podjąć to wyzwanie już dziś. 
 edyta Skorupska

Wachlarz możliwości
PKo Bank Polski oferuje kilkadzie-
siąt różnych produktów oszczęd-
nościowych, z których każdy 
może wybrać te najwygodniejsze 
dla siebie. Najprostsze jest konto 
oszczędnościowe umożliwiające 
skorzystanie ze zgromadzonego 
kapitału w dowolnym momencie 
bez utraty odsetek. Klienci ocze-
kujący wyższych stóp zwrotu 
mogą też skorzystać z bogatej 
propozycji funduszy inwestycyj-
nych lokujących kapitał w różne 
popularne aktywa (akcje, obliga-
cje, surowce, towary). z kolei dla 

wszystkich oczekujących wyż-
szych stóp zwrotu, ale ceniących 
sobie bezpieczeństwo przygoto-
wano ofertę lokat strukturyzowa-
nych ze 100-proc. ochroną kapi-
tału. Nowością w ofercie Banku 
wprowadzoną w 2014 roku jest 
program autooszczędzania. Po-
lega on na przelewaniu na konto 

wiele osób zwleka z roz-
poczęciem oszczędzania, 

przedkładając bieżące potrze-
by nad zabezpieczeniem swojej 
przyszłości, licząc, że wszelkie 
niekorzystne sytuacje ich omi-
ną. tymczasem nawet niewiel-
kie kwoty odkładane regularnie 
mogą stanowić w przyszłości 
znaczący zastrzyk finansowy. 
Przed podjęciem decyzji warto 
odpowiedzieć sobie na kilka pod-
stawowych pytań: na co chcę 
zaoszczędzić, jak długo planuję 
odkładać, czy będę wpłacać raz 
na jakiś czas większą kwotę, czy 
raczej systematycznie mniejsze 
pieniądze, jakiego zysku ocze-
kuję i jakie ryzyko inwestycyjne 
jestem w stanie zaakceptować. 
Przykładowo jedna złotówka 
odłożona dziennie po 15 latach 
daje prawie 7 tys. zł. Opóźnienie 
decyzji o rozpoczęciu zbierania 
pieniędzy o rok sprawi, że za 15 
lat będziemy mieli do dyspozycji 
o ponad 500 zł mniej – to więcej 
niż 365 zł, które w tym czasie 
zostałoby zgromadzone. Dzięki 
procentowi składanemu przez 15 
lat te pieniądze zarobiłyby do-
datkowo prawie połowę kwoty. 

klienta ustalonych z góry środ-
ków (stałych lub uzależnionych 
od wartości transakcji kwot) 
każdorazowo, kiedy na rachunku 
dokonywana jest transakcja bez-
gotówkowa (np. płatności kartą 
debetową, za pośrednictwem iKo, 
przelewy z rachunku). dzięki takie-
mu rozwiązaniu można odkładać 
pieniądze w sposób praktycznie 
nieodczuwalny dla codziennych 
finansów.

lokaty i produkty strukturyzowane
tradycyjne lokaty z terminem 
oszczędzania od 3 do 24 miesięcy 

przeznaczone są dla klientów, któ-
rzy chcą ulokować swoje pienią-
dze bezpiecznie, zyskując przy tym 
gwarancję atrakcyjnego oprocen-
towania. Produkty te mogą być 
odnawialne. Należy do nich np. 
lokata 24-miesięczna. Można rów-
nież skorzystać z formuły 3 w 1, co 
oznacza, że okres funkcjonowania 

rym końcu rankingu priorytetów 
oszczędnościowych. w zależno-
ści od źródła danych odkłada na 
nią jedynie od kilku do kilkunastu 
procent Polaków. A jeśli już się na 
to decydujemy, to nie wykorzy-
stujemy w pełni dostępnych na 
rynku instrumentów finansowych. 
Najchętniej sięgamy po lokaty ter-
minowe lub trzymamy gotówkę na 
niskooprocentowanych produk-
tach (36,2 proc.). drugie miejsce 
zajmują polisy na życie z częścią 
inwestycyjną. warto podkreślić, że 
aż 25 proc. odkładających na eme-
ryturę wskazało na nieruchomości 
jako formę zabezpieczenia. Nieste-
ty, nadal popularne jest też trzy-
manie środków w tzw. skarpecie, 
bowiem co dziesiąty z ankietowa-
nych wskazał taką formę oszczę-
dzania na starość. oszczędności 
w formie obligacji deklaruje ponad 
7 proc. badanych, a w formie akcji 
jedynie 4,5 proc.

Bezpieczeństwo i zysk
Posiadanie „poduszki finansowej” 
w postaci oszczędności daje po-
czucie bezpieczeństwa. Zgroma-
dzony kapitał może w całości po-
służyć na zakup mieszkania lub na 
sfinansowanie wkładu własnego. 
Zakup nieruchomości za gotów-
kę jest atrakcyjnym sposobem na 
ulokowanie kapitału, a odkładanie 
środków na wkład własny pozwo-
li uzyskać kredyt na atrakcyjnych 
warunkach. Regularne oszczędza-
nie nawet niewielkich kwot może 
znacząco poprawić też naszą 
sytuację finansową, gdy będzie-
my emerytami. im wcześniej za-
czniemy odkładać na ten cel, tym 
większa kwotę zbierzemy, przy 
jednocześnie mniejszych wyrze-
czeniach. warto również wcześniej 
pomyśleć o odłożeniu pieniędzy 
np. na święta Bożego Narodzenia, 
początek roku szkolnego, komunię 
itd., a kredyty gotówkowe spożyt-
kować na inne potrzeby. 

Klienci oczekujący wyższych stóp zwrotu 
mogą skorzystać z bogatej propozycji fundu-
szy inwestycyjnych
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kładającym na dostatnią emery-
turę). fundusze mieszane (fundusz 
Zrównoważony i stabilnego wzro-
stu) są rekomendowane osobom 
o krótszych planach inwestycyj-
nych (3–4 lata). fundusz Obligacji 
to produkt dla pragnących oszczę-
dzać co najmniej 18 miesięcy. dla 
tych, którzy wybierają krótsze ter-
miny, przeznaczony jest fundusz 
skarbowy oraz Rynku Pieniężnego.

obligacje skarbowe
emitowane są co miesiąc i sprze-
dawane po cenie równej wartości 

każdej lokaty składa się z trzech 
części o długości 3, 9 i 12 mie-
sięcy. w ofercie PKo Banku Pol-
skiego znajdują się także produkty 
łączące funkcję standardowej lo-
katy z funduszem inwestycyjnym. 
na start wystarczy 100 zł (w przy-
padku lokaty Kapitał na Marze-
nia) i decyzja, w jakim horyzoncie 
czasowym chcemy oszczędzać.

nie bójmy się funduszy
PkO towarzystwo funduszy in-
westycyjnych inwestuje w różne 
instrumenty finansowe, oferując 
ponad 40 różnorodnych typów 
funduszy i programów inwesty-
cyjnych. Daje nam to nawet przy 
niewielkich kwotach możliwość 
dywersyfikacji inwestycji. Zale-
tą inwestowania w fundusze jest 
również możliwość decydowania 
o tym, kiedy i ile środków wpłaca-
my czy wypłacamy. Klienci mogą 
w każdej chwili sprawdzić, ile 
warta jest ich inwestycja łącznie 
z wypracowanymi zyskami. cena 
jednostki uczestnictwa zmienia się 
każdego dnia wyceny, tj. w dniu, 
w którym odbywa się sesja na 
Giełdzie Papierów wartościo-
wych w warszawie. inwestycja 
w fundusz Akcji polecana jest 
osobom planującym dłuższy ho-
ryzont inwestycyjny, które mają 
zamiar skorzystać z oszczędności 
najwcześniej za kilka lat (np. od-

PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych 
inwestuje w różne instrumenty finansowe, 
oferując ponad 40 różnorodnych typów 
funduszy i programów inwestycyjnych.

nominalnej, tj. 100 zł lub w ra-
mach zamiany po 99,90 zł. wśród 
nich dostępne są obligacje dwu-

letnie (dOs), ze stałym oprocen-
towaniem, w związku z tym już 
w dniu zakupu wiemy, na jaki zysk 
możemy liczyć po dwóch latach. 
jeżeli potrzebne są nam regularne 
wpływy gotówki, to dobrym roz-
wiązaniem mogą okazać się obli-
gacje ze zmiennym oprocentowa-
niem: trzyletnie (tOz) – w których 
co pół roku otrzymujemy wypłatę 
odsetek, lub czteroletnie (cOi) – 
w tym przypadku każdego roku. 
Dla osób, które myślą o oszczę-
dzaniu w dłuższej perspektywie, 
ciekawą propozycją są obligacje 
dziesięcioletnie (edO). charak-
teryzują się one zmiennym opro-
centowaniem, roczną kapitalizacją 

odsetek i wyższą rentownością. 
osoby, które rozważają oszczę-
dzanie na emeryturę w trzecim fi-

larze, powinny pomyśleć o koncie 
ike Obligacje. środki gromadzone 
na koncie są zwolnione z podatku 
dochodowego.

realizacja marzeń
jeśli niekorzystne wydarzenia nie 
będą nas zmuszały do naruszenia 
zgromadzonych środków finanso-
wych, to mogą one pełnić funkcję 
funduszu na realizację marzeń. 
wśród najczęściej wymienianych 
jest zakup domu, wyjazd na wy-
cieczkę zagraniczną i realizacja 
pasji. Nic nie stoi na przeszkodzie, 
aby marzenia te stały się rzeczy-
wistością. Musimy jednak pomy-
śleć o tym już dzisiaj.

W pIgułce 

•  fundusze inwestycyjne PkO tfi 
– łączą zalety systematycznego 
okładania pieniędzy w Banku, 
inwestowania na giełdzie, w ob-
ligacje i bony skarbowe. 

•  Produkty strukturyzowane – za-
pewniają ochronę kapitału, dają 
dostęp do rynków, na których 
normalnie inwestować mogą 
tylko zamożniejsi klienci. 

•  Obligacje skarbowe – te dłużne 
papiery emitowane przez skarb 
Państwa to oferta dla tych, któ-
rzy szukają bezpiecznych, zarów-
no średnio-, jak i długookreso-
wych form oszczędzania. 

•  lokaty – w ofercie Banku jest 
kilkanaście lokat tradycyjnych 
połączonych z funduszem inwe-
stycyjnym i w kilku walutach.
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jednym z celów PKo Banku Polskiego jest szerzenie 
wiedzy  finansowej wśród dzieci. w obrębie szkół służy 

temu sKo i lekcje przedsiębiorczości.

eDukaCja 
ekoNoMICzNa

wyrośli w świecie nowocze-
snych technologii. Życie bez 

komputerów, smartfonów i internetu 
dla nich nie istnieje. Aby trafić do 
świadomości i przekonań dziecka, 
trzeba dostosować formę i narzędzia 
przekazu do poziomu jego percepcji. 
Dlatego PKo Bank Polski rozbudo-
wuje rewolucyjną ofertę PKo junior 
o kolejne nowatorskie rozwiązania. 
Z dostępu do rachunku przez inter-
net, wirtualnych skarbonek i kart 
przedpłaconych korzysta już ponad 
120 tys. młodych Polaków! Płatność 

iKo lub naklejką na telefonie to dla 
nich rzecz zwyczajna. teraz do gry 
weszła żyrafka, stając się bohater-
ką dwóch produktów: breloczka do 
płatności zbliżeniowych oraz gry 
na komórkę „Przygody z lokatką”. 
Przedpłacona karta Mastercard 
do płatności zbliżeniowych i trans-
akcji w internecie funkcjonuje jako 
zabawny brelok w kształcie żyrafki 
lub śmigacz – silikonowy prostokąt-
ny gadżet. jeszcze nigdy dostęp do 
swoich pieniędzy nie był dla dzieci 
tak prosty!

Bez względu na to, z jakim bilansem nasze dziecko zakończyło wakacje, 
to początek roku szkolnego jest doskonałym momentem,
do rozpoczęcia przygody z nowymi skarbonkami na koncie junior. 

Iwona Wardzyńska-kaźmierczak

Biedny jest tylko ten, kto nie ma 
wiedzy
Początek roku szkolnego to dosko-
nały moment, aby z nowoczesnego 
i przyjaznego serwisu zaczęli korzy-
stać nowi uczniowie. sKo Konto dla 
Ucznia umożliwia gromadzenie i prze-
chowywanie pieniędzy przez dzieci 
w wieku 6-13 lat. a jak zacząć? je-
żeli szkoła, w której uczy się dziecko, 
uczestniczy w programie szkolnych 
Kas oszczędności, wystarczy wypeł-
nić oświadczenie (dostępne w szko-
le), podpisać je i przekazać nauczy-
cielowi, który opiekuje się sKo. jeśli 
zaś szkoła nie uczestniczy w progra-
mie, trzeba zgłosić się z tą informacją 
do najbliższego oddziału PKo Banku 
Polskiego. 
Bank uczestniczy też w inicjatywach, 
których celem jest pokazywanie dzie-
ciom nowych rozwiązań. Dlatego 
fundacja PkO Banku Polskiego wraz 
z fundacją edukacja dla Przyszłości 
zaangażowała się w propagowanie 
misji khan academy. celem działal-
ności organizacji stworzonej przez 
salmana Khana jest wielokierunko-

we kształcenie na najwyższym po-
ziomie za pośrednictwem internetu. 
Uczniowie biorący udział w progra-
mie spędzą 20 proc. czasu na oglą-
daniu filmów edukacyjnych i robieniu 
ćwiczeń, a resztę poświęcą zajęciom 
kreatywnym, rozwijającym pasje 
sportowe, plastyczne, muzyczne itp. 
Khan Academy stworzyła bazę dar-
mowych filmów edukacyjnych m.in. 
z matematyki, historii, fizyki, chemii, 
biologii, astronomii, ekonomii, infor-
matyki. Miniwykłady udostępniane 
są na ogólnodostępnej platformie 
www.khanacademy.org. 
PKo Bank Polski od wielu lat udostęp-
nia też nowoczesne i praktyczne ma-
teriały edukacyjne dostępne zarówno 
w tradycyjnym papierowym wyda-
niu, jak i w wersji elektronicznej oraz 
na urządzenia mobilne (magazyn 
„Brawo Bank”, portal Bankomania). 

akademIa  
młodego fInansIsty

jak oszczędzam

Karolina, 9 lat 
systematycznie odkładam pie-
niądze, bo bardzo chciałabym 
mieć własny aparat fotogra-
ficzny. Dostęp do konta junior 
jest świetną zabawą, mogę 
w każdej chwili sprawdzić, ile 
mam pieniędzy. Bardzo podoba 
mi się też tworzenie skarbonek 
i zbieranie pieniędzy na różne 
rzeczy. sporo wiem o oszczę-
dzaniu, oglądam różne filmiki 
na ten temat, a oprócz tego 
czytam „Brawo Bank”. Ostat-
nio były w nim ciekawe rebusy 
o oszczędzaniu.
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komisja nadzoru finansowego zobowiązała  
banki do pełnego informowania klientów  

o oferowanym ubezpieczeniu.

Bank na telefon… luB klIknIęcIe 
Klienci PKo Banku Polskiego mogą korzystać z całodobowego
contact center, poczty elektronicznej dostępnej w serwisie
transakcyjnym oraz specjalnej zakładki na facebooku.
 Magdalena Lejman

wielu młodych klientów wy-
biera media społecznościowe, 
a w szczególności facebooka. 
specjalnie dla nich PKo Bank 
Polski uruchomił aplikację umoż-
liwiającą znalezienie odpowiedzi 
na najczęściej zadawane pytania 
o produkty i usługi oraz przesłanie 
zgłoszenia lub zapytania do kon-
sultantów infolinii. 

Indywidualne podejście
sprawy trudne wymagają osobi-
stego podejścia i niestandardo-
wych rozwiązań. Zajmuje się nimi 
rzecznik klienta. Reprezentuje on 
stanowisko klientów, uwzględnia 
ich sugestie, propozycje zmian 

Dla wielu klientów nadal naj-
ważniejszy jest osobisty lub 

telefoniczny kontakt z doradcą 
i konsultantem, ale widoczny jest 
trend wskazujący na wzrost zna-
czenia mediów społecznościo-
wych. 

całą dobę, siedem dni w tygodniu
Najszybszym sposobem na uzy-
skanie niezbędnych informacji lub 
dokonanie zlecenia jest telefon do 
contact center PkO Banku Polskie-
go, lidera w jakości obsługi klien-
tów. Pytania i dyspozycje przyjmo-
wane są 24 godziny na dobę, przez 
7 dni w tygodniu. w przypadku 
infolinii iPKo i inteligo po wybra-
niu numeru zostaniemy poproszeni 
o zalogowanie się do serwisu tele-
fonicznego za pomocą hasła – jeśli 
podczas połączenia dwukrotnie nie 
wprowadzimy danych logowania 
lub podamy je błędnie, zostaniemy 
przekierowani do konsultanta.
Dla osób preferujących kontakt e-
-mailowy idealnym rozwiązaniem 
jest wysłanie wiadomości ze strony 
internetowej www.pkobp.pl (for-
mularz kontaktowy) lub z serwisu 
transakcyjnego iPkO i inteligo (cen-
trum kontaktu – napisz do nas). 

itd. Prośbę i interwencje do rzecz-
nika klienta można zgłosić:
•  pocztą tradycyjną na adres 

korespondencyjny: Rzecznik 
klienta, PKo Bank Polski, ul. Pu-
ławska 15, 02-515 warszawa,

•  pocztą elektroniczną na adres: 
rzecznik.klienta@pkobp.pl,

•  za pośrednictwem dowolnego 
oddziału.

•   w sytuacjach szczególnych 
klienci mogą spotkać się 
z rzecznikiem.

– Moim zadaniem jest poszuki-
wanie niestandardowych roz-
wiązań, wypracowanie porozu-
mienia satysfakcjonującego obie 
strony. Zmieniają się warunki 
rynkowe, sposoby kontaktu 
z Bankiem, ludzkie przyzwycza-
jenia, ale nie zmienia się jedno: 
oczekiwanie klientów, że Bank 
będzie instytucją zaufania pu-
blicznego, otwartą na dialog 
i współpracę – mówi Monika 
Poncyliusz, rzecznik klienta PKo 
Banku Polskiego. 
warto pamiętać, że w sprawach 
finansowych nie ma błahych te-
matów, a dialog to zawsze naj-
lepszy sposób rozwiązywania 
problemów. 

Infolinia pko Banku polskiego:
•  dla dzwoniących w kraju:  

801 302 302,
•  dla dzwoniących w kraju, z za-

granicy i z telefonów komórko-
wych: (+48) 81 535 65 65.

kartolinia:
•  dla dzwoniących w kraju:  

801 124 365, 
•  dla dzwoniących w kraju, z za-

granicy i z telefonów komórko-
wych: (+48) 81 535 60 50, (+48) 
22 639 66 00.

dla użytkowników serwisów 
bankowości elektronicznej ipko:
•  dla dzwoniących w kraju:  

801 307 307,
•  dla dzwoniących w kraju, z za-

granicy i z telefonów komórko-
wych: (+48) 81 535 60 60.

dla użytkowników serwisów 
bankowości elektronicznej Inte-
ligo:
•  dla dzwoniących w kraju:  

801 121 121,
•  dla dzwoniących w kraju, z za-

granicy i z telefonów komórko-
wych: (+48) 81 535 67 89.

najWażnIejsze 
numery 
telefonóW

Rozwój technologiczny zmienił nie tylko oczekiwania 
klientów wobec produktów i usług instytucji 
finansowych, lecz także sposoby komunikacji.

uSŁugI 
baNku
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rekomendacja u  
chronI klIentóW 
Produkty ubezpieczeniowe budzą wiele emocji. ich złożona konstrukcja 
czy przeznaczenie nie dla wszystkich są jasne. Za kilka miesięcy zacznie 
obowiązywać Rekomendacja u, której przepisy zapewnią klientom 
większą ochronę przy zakupie ubezpieczeń. 
 Szymon pinderak

kto jest kto
Bezpośrednim powodem do opraco-
wania Rekomendacji u była niejasna 
rola banków łączących w przypadku 
tego produktu funkcję ubezpiecza-
jącego i pośrednika ubezpieczenio-
wego. Podwójna rola utrudniała 
ocenę, czy bank występuje jako 
strona umowy, czy też reprezentuje 
interesy ubezpieczonego. Rekomen-
dacja U doprecyzowuje ten podział 
i daje pełną wiedzę na temat praw 

Ubezpieczenia należą do naj-
bardziej złożonych produktów 

finansowych. ich ocena wymaga 
specjalistycznej wiedzy. większość 
klientów nie wie, jaką wartość ma 
proponowany produkt ubezpiecze-
niowy. dlatego też autorzy Rekomen-
dacji U wydanej w czerwcu tego roku 
przez komisję nadzoru finansowego 
najwięcej uwagi poświęcili obowiąz-
kom informacyjnym. Na wdrożenie 
rekomendowanych przez knf do-
brych praktyk, lepiej chroniących in-
teres i bezpieczeństwo klientów, ban-
ki mają czas do 31 marca 2015 roku. 

Informacja to podstawa
dokument knf obliguje banki do za-
pewnienia pełnej i przejrzystej infor-
macji na temat oferowanego ubezpie-
czenia, jego rzeczywistych kosztów, 
wyłączenia bądź ograniczenia firmy 
ubezpieczeniowej. Klient powinien 
również wiedzieć, czy warunkiem nie-
zbędnym do otrzymania np. kredytu 
hipotecznego lub karty kredytowej 
jest wykupienie ubezpieczenia. 

komisja nadzoru finansowego zobowiązała  
banki do pełnego informowania klientów  

o oferowanym ubezpieczeniu.

ubezpIeCzeNIa 
 baNkoWe

i obowiązków wobec banku z jednej 
strony, a ubezpieczyciela z drugiej. 

Wolność wyboru
komisja nadzoru finansowego od-
niosła się też do kwestii ograniczonej 
swobody wyboru ubezpieczyciela. 
Banki najczęściej wskazywały klien-
tom konkretną firmę. Nowe zasady 
wprowadzają swobodę wyboru ofer-
ty spośród wszystkich dostępnych 
na rynku. Należy się spodziewać, że 

większa konkurencyjność pomię-
dzy ubezpieczycielami będzie miała 
pozytywny wpływ na atrakcyjność 
i ceny oferowanych rozwiązań. 
Dla klientów PKo Banku Polskiego 
wprowadzane rozwiązanie nie jest 
nowością. już dziś mogą oni korzy-
stać z bogatej palety produktów 
oferowanych przez wielu ubezpie-
czycieli. Utrzymanie swobody wy-
boru to jeden z filarów opracowy-
wanego właśnie w Banku nowego 
modelu bankowości ubezpiecze-
niowej. 

nowy model bancassurance
Zasadnicze zmiany podyktowane są 
nie tylko wymogami Rekomenda-
cji U, ale przede wszystkim potrzebą 
uatrakcyjnienia oferty ubezpiecze-
niowej Grupy PKo. Dlatego też Bank 
pracuje obecnie nad tworzeniem 
własnej palety najwyższej jakości 
ubezpieczeń. w pierwszej kolejności 
– pod marką PKo Ubezpieczenia – ru-
szy oferta ubezpieczeń na życie. Po-
zostałe ubezpieczenia osobowe i ma-
jątkowe dla klientów indywidualnych 
oraz sektora MsP będą rozwijane 
przez nowo utworzoną spółkę ma-
jątkową, która powinna rozpocząć 
działalność w ii kwartale przyszłego 
roku. Ubezpieczenia dystrybuowane 
będą głównie przez szeroką sieć PKo 
Banku Polskiego, ale także – w coraz 
większym stopniu – z wykorzysta-
niem kanałów zdalnych. 
wspólnym mianownikiem zmian jest 
dążenie do uatrakcyjnienia oferty 
ubezpieczeń. Nie powinny one być 
kojarzone jako zło konieczne, tylko 
podobnie jak w krajach rozwiniętych 
jako istotny element zabezpieczenia 
finansowego.
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Z punktu widzenia przyszłej emerytury dla każdego  
z nas najważniejsze jest pytanie: kiedy i jak rozpocząć  
dodatkowe oszczędzanie z myślą o jesieni życia.

oferta  
baNku

ofe czy zus? ten dylemat – 
chwilowo – mamy już za sobą. 

Do końca lipca należało podjąć de-
cyzję o przekazywaniu składek do 
Ofe i zus lub w całości do zus. 
Na kontynuowanie oszczędzania 
w otwartym funduszu emerytal-
nym zdecydowało się ponad 2 mln 
osób. Możliwość zmiany podjętej 
w tym roku decyzji pojawi się po 
dwóch latach, a następnie – co 
kolejne cztery. Ale z punktu widze-
nia przyszłej emerytury dla każde-
go z nas znacznie ważniejsze jest 
inne pytanie: kiedy i jak rozpocząć 
dodatkowe oszczędzanie z myślą 
o jesieni życia? jedno jest bowiem 
pewne: obowiązkowe filary syste-
mu emerytalnego nie pozwolą nam 
zachować poziomu życia z czasów 
aktywności zawodowej. Musimy 
liczyć się z tym, że przyszłe świad-
czenie emerytalne będzie znaczą-
co niższe niż ostatnia wypłata. 
Dlatego też dodatkowe działania 
na rzecz zbudowania kapitału na 

zgromadzi 201,9 tys. zł. jego rówie-
śnik, który odłoży decyzję o oszczę-
dzaniu o dekadę, a chciałby w wie-
ku 60 lat dysponować analogiczną 
kwotą, będzie musiał co miesiąc 
odkładać już blisko 435 zł. 
Druga dobra wiadomość jest taka, 
że istnieje wiele produktów, które 
wspierają nas w systematycz-
nym oszczędzaniu. szeroka gama 
rozwiązań w ofercie PKo Banku 
Polskiego pozwala stworzyć opty-
malny zestaw długoterminowych 
inwestycji dla każdego, niezależnie 
od stopnia akceptacji ryzyka (od 
lokat po fundusze akcji), horyzontu 
inwestycji oraz możliwości finan-
sowych. warto zainteresować się 
rozwiązaniami, które dodatkowo 
motywują preferencjami podatko-
wymi (opisane niżej ike i ikze). 

na każdy cel
Nowością w ofercie PKo Banku 
Polskiego jest Program Budowania 

przyszłość to nie luksus, ale ko-
nieczność.
Dobra wiadomość jest taka, że wy-
starczą naprawdę niewielkie kwo-
ty, by zbudować solidny kapitał 
z myślą o emeryturze. Pod warun-
kiem że zaczniemy oszczędzać jak 
najwcześniej i będziemy to robić 
regularnie. 
warto wyciągać wnioski z doświad-
czeń innych krajów. w europie Za-
chodniej dobrowolne plany i pro-
gramy emerytalne są powszechne, 
np. w Holandii korzysta z nich 90 
proc. czynnych zawodowo, w Da-
nii 70 proc., w niemczech 65 proc. 
(dane przytoczone przez ekspertów 
biorących udział w europejskim 
kongresie finansowym).

daj czasowi czas
siłę czasu w oszczędzaniu najlepiej 
obrazuje przykład: 30-latek, który 
rozpocznie dziś regularne inwesto-
wanie co miesiąc 200 zł (ze śred-
nią stopą zwrotu 6 proc.), za 30 lat 

czas jest największym sprzymierzeńcem 
oszczędzających. jeśli zaczniemy regularnie 
inwestować już dziś, choćby niewielkie kwoty, 
bez większych wyrzeczeń zabezpieczymy 
finansowo swoją przyszłość.   
 roman grzyb

kapitału (PBk). jedną z jego dwóch 
propozycji, obok Kapitału na Ma-
rzenia, jest Kapitał na emeryturę 
stworzony specjalnie dla osób, 
które chcą regularnie i długotermi-
nowo inwestować z myślą o eme-
ryturze. Program został szczegó-
łowo przedstawiony na stronie 6 
magazynu.
 – Kompleksowy program oszczę-
dzania na przyszłą emeryturę to 
dla naszych klientów ogromna 
szansa na zebranie odpowied-
nich środków na to, by w pełni 
cieszyć się latami po zakończeniu 
aktywności zawodowej – mówi 
Artur smolarczyk z Departamen-
tu Produktów inwestycyjnych 
i Ubezpieczeniowych PKo Banku 
Polskiego. 

podatkowa „marchewka”
Myśląc o zabezpieczeniu emery-
talnym, warto skorzystać z dwóch, 
preferencyjnych podatkowo roz-

solIdny kapItał  
na przyszłość  
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wiązań, które przygotowano spe-
cjalnie dla osób chcących budować 
kapitał w długim terminie z my-
ślą o oszczędzaniu na emeryturę. 
charakter ulgi podatkowej jest 
inny w każdym ze wspomnianych 
przypadków: przy indywidualnych 
kontach emerytalnych (ike) „na-
grodą” jest zwolnienie zysków, wy-
pracowanych przez zgromadzone 
oszczędności, z podatku od zysków 
kapitałowych (obecnie na poziomie 
19 proc.). Można jednak po nią się-
gnąć dopiero po spełnieniu warun-
ków wskazanych w ustawie o iKe. 
Generalnie zwolnienie z podatku 
uzyskuje się w chwili ukończenia 
55. lub 60. roku życia i nabycia 
uprawnień emerytalnych, pod wa-
runkiem że wcześniej, w minimum 
pięciu dowolnych latach kalenda-
rzowych, były dokonywane wpłaty 
na to konto emerytalne. 
tymczasem indywidualne Kon-
ta Zabezpieczenia emerytalnego 
(ikze) „nagrodę” oferują już na 
starcie. jest nią prawo do pomniej-
szenia podstawy do opodatkowa-
nia oszczędzającego o dokonane 
wpłaty w ramach corocznie usta-
lonego limitu. 
limit wpłat na ike na rok 2014 wy-
nosi 11 238 zł, a dla ikze 4495,2 zł. 
oznacza to, że w ramach obu 
typów kont możemy rocznie in-
westować na preferencyjnych 
warunkach ponad 15 tys. zł. Przy 
odpowiednio długim (np. 30 lat) 
okresie inwestycji zgromadzone 
oszczędności z tego tytułu mogą 
wynieść nawet setki tysięcy zło-
tych. oczywiście, nie musimy wy-
korzystywać całości limitu – naj-
ważniejsze, by w miarę możliwości 
regularnie zasilać konta. 

Ike: cierpliwość nagrodzona
Ulga podatkowa w przypadku iKe, 
jak wspomnieliśmy, pojawia się 
wprawdzie dopiero po latach, ale 
cierpliwość i konsekwencja zostają 
sowicie nagrodzone. Przykładowo, 

Dla osób, które nie lubią ryzyka, stworzono 
Rachunek Lokacyjny SUPER-IKE. Pozwala on 
w bezpieczny i przewidywalny sposób budo-
wać kapitał na emeryturę. 

maksymalnego pomniejszenia zo-
bowiązania podatkowego za 2014 
rok. Natomiast od kwoty wypła-
ty środków z iKZe, już w wieku 
emerytalnym, będzie potrącany 
zryczałtowany podatek dochodo-
wy w wysokości 10 proc. gdyby 
zaszła potrzeba wcześniejszego 
(przed osiągnięciem wieku eme-
rytalnego) wycofania pieniędzy 
z iKZe, musimy wykazać kwotę 
zwrotu w zeznaniu podatkowym 
za rok, w którym go otrzymaliśmy. 
Zapłacimy od niego podatek do-
chodowy według skali odpowied-
nio 18 proc. lub 32 proc. 

w ofercie Grupy Kapitałowej PKo 
Banku Polskiego ulgę podatko-
wą zapewnia konto PKo iKZe. 
środki inwestorów lokowane są 
w jednostki opisanego wcześniej 
funduszu zrównoważonego, stwo-
rzonego z myślą o zabezpieczeniu 
emerytalnym. Minimalna kwota 
wpłat na PkO ikze wynosi 50 zł. 

najważniejsza: regularność 
Minimalne kwoty wpłat na poczet 
produktów zabezpieczenia emery-
talnego, oferowanych przez PKo 
Bank Polski oraz PKo BP BANKo-
wY Pte obalają dość powszechne 
przekonanie, że oszczędzać mogą 
tylko bogaci. warto tak przemode-
lować domowy budżet, by znalazła 
się w nim kwota, choćby niewielka, 
która pozwoli budować kapitał na 
emeryturę. tak jak wspomniano, 
najważniejsza jest regularność. le-
piej inwestować co miesiąc choćby 
100 zł, niż żyć iluzją, że już wkrót-
ce uda nam się odkładać znacznie 
więcej. 

inwestując 6 tys. zł rocznie (500 zł 
miesięcznie) przez 30 lat ze średnią 
stopą zwrotu 6 proc., zgromadzi-
my kapitał w wysokości niemal 
505 tys. zł, w tym blisko 325 tys. zł 
stanowić będzie zysk z inwestycji. 
Gdybyśmy musieli podzielić się 
zyskiem z fiskusem, oznaczało-
by to konieczność odprowadze-
nia na konto urzędu skarbowego 
61,7 tys. zł. w przypadku ike cała 
ta kwota zasila nasz emerytalny 
kapitał. 

na wiele sposobów
w ofercie PKo Banku Polskiego 
znajduje się kilka rozwiązań wyko-
rzystujących preferencje związane 
z iKe. Pamiętajmy jednak, że każ-
dy z nas może mieć w danej chwili 
tylko jedno konto iKe – dlatego tak 
ważne jest, by wybrać optymalne 
dla siebie rozwiązanie. 
Dla osób, które nie lubią ryzyka, 
stworzono Rachunek lokacyjny 
suPeR-ike. Pozwala on w bez-
pieczny i przewidywalny sposób 
budować kapitał na emeryturę. 
elastyczna formuła sprawia, że 
pieniądze można wpłacać w do-
wolnej wysokości (do limitu w da-
nym roku) i w dowolnie wybranym 
momencie. środki na suPeR-ike są 
oprocentowane według zmiennej 
stawki – obecnie to 3 proc. w skali 
roku. 
Alternatywą dla lokat bankowych 
mogą być obligacje skarbowe. 
Rozwiązanie oparte na takich pa-
pierach oferuje wyłącznie jeden 
podmiot – Dom Maklerski PKo 
Banku Polskiego, w którym można 
założyć konto ike-Obligacje i tym 
samym oprzeć przyszłą emeryturę 
o inwestycje w wybrane obligacje 
skarbowe. 
eksperci wskazują, że przy długim 
okresie inwestowania – a horyzont 
emerytalny na to pozwala – warto 
zaangażować część środków także 
w bardziej ryzykowne instrumen-
ty (np. fundusze akcyjne). Mimo 

wahań kursów w długim terminie 
zazwyczaj akcje dają ponadprze-
ciętne stopy zwrotu, a regularne 
inwestowanie – w różnych fazach 
cyklu koniunkturalnego – dodatko-
wo uniezależnia nasze oszczędno-
ści od rynkowej zmienności. to za-
sługa tzw. uśredniania cen zakupu: 
podczas bessy kupujemy jednostki 
taniej, w hossie drożej, ale wtedy 
istotnie rośnie wartość wcześniej 
zgromadzonego kapitału. 
osoby, które mają praktyczną 
wiedzę na temat inwestowania na 
rynku kapitałowym, mogą zdecy-
dować się na ike-inwestycje, pro-

wadzone przez Dom Maklerski PKo 
Banku Polskiego. Konto zapewnia 
pełną swobodę inwestycji w papie-
ry wartościowe notowane na GPw. 
inwestowanie części środków 
w akcje umożliwia również PKo 
dobrowolny fundusz emerytalny 
oferowany przez PkO Pte. PkO dfe 
ma charakter zrównoważony, 
czyli łączy potencjał zysku (akcje 
stanowią ok. 40 proc. portfela) 
i bezpieczeństwo obligacji skarbo-
wych (stanowiących ok. 60 proc. 
portfela). fundusz jest dostępny 
dla każdego, kto chce rozpocząć 
regularne inwestowanie z myślą 
o emeryturze. Minimalna wpłata 
do programu to 50 zł. 

Ikze dla każdego 
Ulgę związaną z iKZe poczujemy 
niemal od razu. wpłacając na kon-
to pełną kwotę limitu (4495,20 zł 
w 2014 roku), zaoszczędzimy od 
809,14 do 1438,46 zł, w zależności 
od stawki podatkowej (18 proc., 
19 proc. lub 32 proc.). to kwota 
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Poprawiająca się sytuacja go-
spodarcza kraju i wciąż atrak-

cyjne wyceny aktywów to dobry 
moment na rozpoczęcie oszczę-
dzania z wykorzystaniem instru-
mentów giełdowych.

co oferuje gpW?
Na Giełdzie Papierów wartościo-
wych (gPw) w warszawie noto-
wane są różne rodzaje papierów 
wartościowych. wśród inwesto-
rów indywidualnych tradycyjnie 
najpopularniejsze są akcje. Na 
rynku podstawowym dostępne 
są akcje 380 spółek operujących 

przeważnie na terenie Polski, 
choć są i spółki z rynków za-
granicznych (np. chińska spółka 
Peixin, której ofertę przygotowy-
wał dom Maklerski PkO). Poza 
rynkiem podstawowym inwesto-

rzy mają też do dyspozycji rynek 
newconnect, na którym notowa-
nych jest już 440 firm – to przede 
wszystkim niewielkie młode spół-
ki, których akcje obarczone są 
większym ryzykiem, ale też dają 
szansę na duże zyski. w ostatnim 
czasie coraz większą popular-
nością cieszą się także obligacje 
– na GPw notowane są zarówno 
papiery skarbowe, jak i obligacje 
przedsiębiorstw. w 2009 roku 
został stworzony rynek obligacji 
catalyst. te papiery wartościowe 
docenią inwestorzy o mniejszej 
skłonności do ryzyka. są one 

także dobrym sposobem na dy-
wersyfikację i stabilizację wycen 
portfela posiadanych papierów 
wartościowych. Aby handlować 
papierami wartościowymi, na-
leży otworzyć rachunek w domu 

skutecznIe I z zyskIem
Rola giełdy od początku jej istnienia pozostaje niezmienna – pomnażanie pieniędzy. jak to robić, 
aby jak najwięcej zyskiwać i jak najmniej tracić? Oto kilka rad dla początkujących inwestorów. 

Szymon pinderak 

Na giełdzie nieustannie pojawiają się 
nowe perspektywiczne papiery warto-
ściowe oraz znikają papiery przedsię-
biorstw, które nie odniosły sukcesu  
– to nieodłączny jej element.

oferta 
baNku

Giełda jest platformą, która umożliwia przedsiębiorcom
pozyskanie finansowania na rozwój, a inwestorom daje
okazję do zwiększenia kapitału.

maklerskim i zasilić go środkami. 
Należy jednak pamiętać, że do 
tego typu inwestycji niezbędna 
jest odpowiednia wiedza, dlatego 
przed decyzją o samodzielnym 
inwestowaniu warto uzupełnić 
swoje informacje na temat funk-
cjonowania rynku kapitałowego. 
Na co należy zwrócić szczególną 
uwagę?

na giełdę trzeba patrzeć długo-
terminowo
Giełdy w swojej historii zawsze 
przeżywały okresy hossy, pod-
czas których inwestorzy pomna-
żali swoje majątki, oraz okresy 
bessy, które doprowadziły do 
bankructwa. w najgorętszym 
okresie ostatniego globalnego 
kryzysu finansowego (lata 2007–
2009) wycena polskiej giełdy 
zmniejszyła się prawie o 70 proc. 
odczuli to wszyscy inwestorzy, 
którzy w tym czasie mieli akcje. 
wielu z nich w trakcie spadków 
opuściło giełdę i już na nią nie 
wróciło. Na oszczędzanie przez 
GPw należy jednak patrzeć dłu-
goterminowo. Dziś wiG, główny 
indeks polskiej giełdy, wynosi ok. 
50 tys. pkt, czyli jest 2,5-krot-
nie wyższy niż w najgorszym 

momencie 2009 roku i prawie 
4-krotnie wyższy niż w 2003 roku. 
spośród wszystkich inwestorów, 
którzy postanowili zainwesto-
wać na giełdzie i na niej zostali, 
dziś straty mają wciąż tylko ci, 
którzy wchodzili na giełdę u sa-
mego szczytu hossy (2007 rok), 
ale straty te systematycznie się 
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Oszczędzanie za pośrednictwem funduszy  
inwestycyjnych jest proste – wymaga otwar-
cia rejestru, wyboru funduszu inwestycyjnego 
i przelania środków na odpowiednie konto.

kurczą, a niedługo mogą zamienić 
się w zyski.

ważna jest dywersyfikacja
Na giełdzie nieustannie pojawia-
ją się nowe perspektywiczne pa-
piery wartościowe oraz znikają 
papiery przedsiębiorstw, które 
nie odniosły sukcesu – to nieod-
łączny jej element. inwestując 
w papiery wartościowe niewie-
lu spółek, inwestor naraża swój 
portfel na nadmierną zmienność. 
skutkiem mogą być zyski większe 
niż przeciętnie osiągane na ryn-
ku, ale istnieje też duże ryzyko, 
że spółka, której akcje zakupił in-
westor, zbankrutuje i wtedy cały 
zgromadzony kapitał przepadnie. 
Dlatego ważna jest szeroka dy-
wersyfikacja obejmująca nie tyl-
ko inwestowanie w wiele różnych 
spółek, lecz także inwestowanie 
w różne branże czy różne rodzaje 
papierów wartościowych (akcje, 
obligacje). dzięki temu, kiedy 
jedna ze spółek znajdujących się 
w portfelu inwestora przeżywa 

kłopoty, to straty są niewielkie 
i często rekompensowane zyska-
mi z pozostałych. Dywersyfikacja 
zabezpiecza też przed kłopotami 
całych branż, które również od 
czasu do czasu się pojawiają (np. 
ostatnie problemy branży budow-
lanej) oraz przed cyklicznością 
koniunktury – zwykle, kiedy ta-
nieją akcje, drożeją obligacje i na 
odwrót.

fundusze inwestycyjne wyma-
gają mniejszej wiedzy
Dla inwestorów, którzy chcą po-
mnażać swoje oszczędności za 
pośrednictwem inwestycji giełdo-
wych oraz są skłonni zaakcepto-
wać ryzyko, jakie się z tym wiąże, 
ale jednocześnie nie dysponują 
odpowiednią wiedzą w tym za-
kresie i nie mają czasu, aby ją 
uzupełnić, lepszym rozwiązaniem 
niż samodzielne inwestowanie na 
GPw jest skorzystanie z oferty 
funduszy inwestycyjnych. ofer-
ta dostępna na polskim rynku 
jest szeroka. obejmuje zarówno 

bezpieczne fundusze obligacji 
skarbowych, jak i fundusze in-
westujące w obligacje korpora-
cyjne, akcje, surowce czy towa-
ry – w tym fundusze skupiające 
się na konkretnych rynkach (np. 
fundusze biotechnologii i inno-
wacji) czy operujące na rynkach 
zagranicznych (np. fundusze ak-

cji rynków wschodzących). Po-
wszechnie dostępne są też fundu-
sze mieszane, których strategia 
zakłada inwestowanie zarówno 
w obligacje, jak i akcje. oszczę-
dzanie za pośrednictwem fun-
duszy inwestycyjnych jest pro-
ste – wymaga otwarcia rejestru, 
wyboru funduszu inwestycyjnego 
i przelania środków na odpowied-
nie konto. w zamian za prowizję 
i opłatę za zarządzanie profesjo-
naliści będą dokonywać inwe-
stycji, które ukształtują wartość 
jednostek uczestnictwa zakupio-
nych przez inwestorów. Poziom 
specjalistycznej wiedzy, jakim 
musi dysponować klient fundu-
szu, jest zdecydowanie mniejszy 
niż w przypadku samodzielnych 
inwestycji na GPw, choć we wła-
snym interesie powinien on mieć 
podstawową wiedzę na temat 
funkcjonowania rynków kapitało-
wych. Będzie ona przydatna przy 
wyborze odpowiedniego fundu-
szu inwestycyjnego.

lokaty strukturyzowane gwa-
rantują bezpieczeństwo
jednym z mniej ryzykownych 
sposobów na oszczędzanie z wy-
korzystaniem korzyści, jakie nie-

sie giełda, są lokaty strukturyzo-
wane z ochroną kapitału. Zysk 
z zainwestowanych środków, tak 
jak w przypadku samodzielnych 
inwestycji czy tych z udziałem 
funduszy inwestycyjnych, uza-
leżniony jest od wycen aktywów, 
na których oparta jest lokata – 
mogą to być akcje wybranych 

spółek, waluty zagraniczne czy 
surowce. Zaletą tej formy oszczę-
dzania w PKo Banku Polskim jest 
100-proc. pewność zwrotu wpła-
conego kapitału. jeśli aktywa, na 
których oparta jest lokata, będą 
zyskiwały, to wypłacone zostaną 
dodatkowo zyski z tego tytułu. 
Naturalnie będą one mniejsze 
niż w przypadku funduszy inwe-
stycyjnych czy bezpośrednich 
inwestycji na giełdzie, ponieważ 
w tym przypadku to bank pono-
si ryzyko związane ze spadkiem 
wycen aktywów – jest to jednak 
cena, jaką trzeba zapłacić za 
bezpieczeństwo zgromadzonego 
kapitału. lokatą, która przyniesie 
większy zysk, choć wciąż będzie 
relatywnie bezpieczna, jest lokata 
inwestycyjna. w tym przypad-
ku część środków gromadzona 
jest na oprocentowanej lokacie, 
a część inwestowana jest w fun-
duszu inwestycyjnym. środki na 
oprocentowanej lokacie są całko-
wicie bezpieczne, a te przekazane 
do funduszu podlegają takim sa-
mym zasadom, jak zwykła inwe-
stycja w funduszu inwestycyjnym 
– zyski powiększą konto klienta, 
ale w razie strat trzeba się liczyć 
z uszczupleniem kapitału. 
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INWeStyCje 
gIeŁDoWe

supermakler fX zapewnia klientom domu Maklerskiego 
PKo Banku Polskiego możliwość inwestowania 
na globalnym rynku walutowym.

edukacja czynI mIstrza
forex, czyli największa na świecie giełda walutowa, działa całą dobę,  
śpi tylko w weekendy. wytrawni inwestorzy wiedzą jednak, że to nie 
loteria: kluczem do sukcesu jest przede wszystkim wiedza, a także 
cierpliwość i konsekwencja.

Mateusz rumowski, ekspert w Domu Maklerskim pko banku polskiego

Rollercoaster – to porówna-
nie często występuje w opisie 

wydarzeń na rynku walutowym. 
wystarczy jeden impuls z którejś 
z liczących się gospodarek świa-
ta – na przykład zapowiedź zmian 
w polityce monetarnej czy odbiega-
jące od oczekiwań odczyty danych 
makroekonomicznych – by serwery 
obsługujące największą giełdę wa-
lut rozgrzały się do czerwoności, 
a kursy walutowe zmieniały się 
nawet kilka razy w ciągu sekundy. 
Niczym w klasycznym dominie, in-
formacja wpływa nie tylko na kurs 
waluty danego kraju, lecz także 
wielu innych. 

zmiany jak w kalejdoskopie
to właśnie zmienność decydu-
je o atrakcyjności rynku forex. 
w przypadku giełd akcji najczę-
ściej zysk płynie ze wzrostu cen 
posiadanych walorów. Na rynku 
walutowym tendencja nie ma zna-
czenia – możemy zarabiać zarów-
no na wzrostach, jak i spadkach 
wybranych walut. o ile, oczywi-
ście, dobrze „obstawiliśmy” kieru-
nek zmian. intensywność ruchów 
sprawia, że na rynku forex można 

bardzo szybko – nawet kilkukrot-
nie w ciągu jednego dnia – wygrać 
albo… przegrać. 

emocje pod kontrolą
jeszcze dekadę temu rynek  
forex był dostępny tylko dla dużych 
podmiotów. teraz, dzięki nowocze-
snym narzędziom transakcyjnym 
każdy może spróbować swoich sił. 
Proste zasady i obietnica szybkiego 

zysku przyciągają rokrocznie wielu 
nowych inwestorów. dlaczego? 
Najlepiej przekonać się o tym na 
własnej skórze, nie zapominając, że 
inwestowanie – czy to w akcje, czy 
waluty – nie jest loterią. 
sukces, jak w każdej innej profesji, 
wymaga przede wszystkim wiedzy 
na temat gospodarki i związków 
przyczynowo-skutkowych deter-
minujących zachowania rynków 
finansowych. Należy mieć także 

podstawy analizy technicznej, po-
zwalającej prognozować przyszłe 
trendy na podstawie historycznych 
danych. 
Kluczową rolę odgrywa jednak 
umiejętność kontrolowania emocji 
i racjonalnego działania w warun-
kach silnego stresu, który jest nie-
odłącznym elementem inwestycji, 
zwłaszcza wtedy gdy sprawy nie 
idą po naszej myśli. 

poznać lepiej forex
od września klienci Domu Makler-
skiego PKo Banku Polskiego, którzy 
chcą zdywersyfikować portfel inwe-
stycji, mogą inwestować także na 
rynku forex, wykorzystując nowo-
czesną platformę supermakler fX. 
– Mimo wysokiego, unikalnego 
w skali naszego rynku, pozio-
mu zaawansowania techno-
logicznego naszego narzędzia 
inwestor finalnie ma do czy-

nienia z intuicyjną, wręcz ba-
nalną w obsłudze platformą 
– podkreśla tomasz Niemiec, 
menedżer zespołu obsługujące-
go klientów rynku forex w domu  
Maklerskim PKo Banku Polskiego. 
Zważywszy na fakt, że edukacja 
ma kluczowe znaczenie dla osób 
rozpoczynających przygodę z ryn-
kiem forex, wprowadzaniu nowej 
usługi towarzyszy wiele szkoleń 
dotyczących m.in. strategii in-
westycyjnych. Praktyczny pakiet 
informacji dla początkujących in-
westorów jest dostępny na stro-
nie www.pkofx.pl. Do dyspozycji 
klientów korzystających z usługi 
PkO fX są również eksperci od 
rynków finansowych. 

Wirtualna próba sił
Zanim zaczniemy inwestować 
pieniądze na rynku forex, warto 
zapoznać się z rachunkiem demon-
stracyjnym dostępnym na stronie 
www.pkofx.pl.
– Daje on inwestorowi możliwość 
testowania różnego rodzaju stra-
tegii oraz poznania funkcjonalności 
platformy bez angażowania real-
nych środków. 
wirtualny „poligon” da nam obraz 
tego, na czym naprawdę polega 
gra na rynku forex. należy jednak 
mieć na względzie to, że zyskiwanie 
czy – co gorsza – strata „prawdzi-
wych” pieniędzy generuje zupełnie 
inne emocje. Zdarza się, że inwe-
storzy podejmują decyzje, których 
„na chłodno” nigdy by nie brali 
pod uwagę. Dlatego tak ważna jest 
cierpliwość oraz konsekwentna re-
alizacja swojej strategii już na ra-
chunku rzeczywistym.

Zanim zaczniemy inwestować pieniądze 
na rynku Forex, warto zapoznać się  
z rachunkiem demonstracyjnym  
dostępnym na stronie www.pkofx.pl.
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Dobrze ulokowane pieniądze mogą znacząco powiększyć 
nasz majątek. jak to jednak zrobić, aby zarobić,  

a nie stracić. o rady poprosiliśmy dwóch ekspertów. 

puNkt 
WIDzeNIa 

BezpIeczne 
InWestycje

Przystępując do inwestowania, 
przede wszystkim musimy sobie 

odpowiedzieć na kilka pytań: jaki jest 
nasz cel, jaki przyjmujemy horyzont 
czasowy, jaką kwotę możemy prze-
znaczyć na inwestycje oraz to, ile na 
takiej inwestycji chcemy zarobić. Klu-
czowa będzie również kwestia, jaki 
poziom ryzyka inwestycyjnego może-
my zaakceptować. inwestowanie na 
rynku akcji, choć może przynieść po-
kaźne zyski, wiąże się także z ryzykiem 
straty i wymaga podstawowej wiedzy 
ekonomicznej oraz zdolności analizo-
wania informacji gospodarczych. in-
strumenty bezpieczne, takie jak lokaty 
bankowe, konta oszczędnościowe, 
obligacje czy fundusze inwestycyjne 
z gwarancją kapitału, są idealnym 
rozwiązaniem dla osób, które stronią 
od ryzyka. Przynoszą one relatywnie 
mniejsze zyski, ale nie wymagają tak 
dużego zaangażowania inwestorów 
i wiedzy. Musimy też pamiętać o bez-
pieczeństwie naszych środków. Dlate-
go należy dokładnie sprawdzić wiary-
godność instytucji, której powierzamy 
oszczędności – czy ma wymagane 
prawem zezwolenia na prowadzenie 

Zaczynając przygodę z jakąkolwiek 
inwestycją, pierwszym pytaniem, 

jakie powinniśmy sobie zadać, nie 
jest „ile mogę zarobić?”, tylko „na 
poniesienie jakiej straty jestem 
przygotowany?”. Osoby z większą 
skłonnością do ryzyka i zarazem 
te, które swoimi comiesięcznymi 
przychodami szybko pokryją 
ewentualną stratę, zapewne wybiorą 
rynek akcyjny. w większości 
przypadków są to ludzie młodsi, 
którzy dopiero gromadzą swój 
życiowy majątek i zaczynają budowę 
długoterminowego portfela inwestycji. 
Należy mieć jednak świadomość, że 

swojej działalności, kto kieruje takim 
podmiotem, czy środki, którymi za-
rządza, mają gwarancję Bankowego 
funduszu gwarancyjnego lub czy są 
objęte systemem rekompensat pro-
wadzonym przez Krajowy Depozyt 
Papierów wartościowych. jeżeli chodzi 
o inwestowanie w nieruchomości, zło-
to, dzieła sztuki, monety, to konkuren-
cja na tym rynku nie jest jeszcze duża. 
jeszcze kilka lat temu na próżno było 
szukać możliwości zaangażowania 
swoich oszczędności na rynku wina 
czy rzadkich surowców. Rynek finan-
sowy stale dostarcza nam innowacji. 
warto więc śledzić jego rozwój.

rynek akcyjny cechuje dużo wyższa 
zmienność, niż ta, z którą mamy 
do czynienia w przypadku obligacji 
czy nieruchomości. jak pokazuje 
historia, rynek akcyjny trzeba uważnie 
obserwować. Dlatego też jakaś forma 
zarządzania zawsze będzie wchodziła 
w grę. Z biegiem lat – gdy bliżej nam 
do emerytury i mniej zależy nam na 
stopie zwrotu z kapitału, a bardziej na 
jego ochronie i stałym comiesięcznym 
przychodzie, który zastąpi nam 
pensję – powinniśmy wprowadzać 
zmiany. Dobrym rozwiązaniem będą 
inwestycje rentierskie. Mogą to być 
akcje solidnych spółek wypłacających 
godziwe dywidendy, bony skarbowe 
i obligacje, a także nieruchomości 
na wynajem. ostatnio popularność 
zyskują tzw. alternatywne formy 
lokowania pieniędzy. i mowa tu 
nie o złocie, dziełach sztuki czy 
numizmatyce, tylko o winach i whisky. 
Moim zdaniem te pierwsze mają 
uzasadnienie, pod warunkiem że 
mamy choć elementarną wiedzę na 
ten temat. jeśli chodzi o inwestowanie 
w alkohol, to jestem sceptyczny, co do 
stabilności tego segmentu. 

Iwona sroka 
ekonomistka, prezes zarządu Krajowego 
Depozytu Papierów wartościowych oraz 
kdPw_ccP

paweł małmyga 
analityk Biura analiz Rynkowych  
Domu Maklerskiego PKo Banku Polskiego  

Jeżeli chodzi 
o inwestowanie 
w nieruchomości, złoto, 
dzieła sztuki, monety, 
to konkurencja na tym 
rynku nie jest jeszcze 
duża.

Rynek akcyjny 
cechuje dużo wyższa
zmienność, niż 
ta, z którą mamy 
do czynienia w 
przypadku obligacji 
czy nieruchomości

przygotowała anna Nawrocka
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Pakiety produktów to jeden  
z najważniejszych trendów w usługach
bankowych dla przedsiębiorców.

oferta 
baNku

zmIany na rynku 
usług BankoWych dla msp 
w Polsce działa około 1,8 mln mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. 
wszystkie korzystają z usług bankowych choćby w zakresie prowadzenia 
rachunku. PKo Bank Polski oferuje skrojone na miarę rozwiązania 
uzupełnione o doradztwo i zaawansowaną bankowość elektroniczną.   
 Michał zwoliński

jak wybrać najlepszy rachunek dla 
swojej firmy?
warto zacząć od tego, że w obec-
nej sytuacji rynkowej przedsiębior-
cy, niezależnie od etapu rozwoju ich 
firmy, oczekują od Banku pakietu 
produktów, a nie samego rachunku 
bieżącego. to jeden z najważniejszych 
trendów rynkowych ostatnich lat. 
Punktem wyjścia do dokonania wła-
ściwego wyboru takiego pakietu jest 

analiza zapotrzebowania dokonana 
przez samego przedsiębiorcę w kon-
sultacji z bankowym doradcą. 
PKo Bank Polski oferuje aż cztery 
pakiety biznesowe, które w miarę 
potrzeb mogą być poszerzane o do-
datkowe usługi. Podstawowym, 
przeznaczonym dla przedsiębiorców 

Mikro, małe i średnie firmy 
pozostają w centrum uwa-

gi instytucji finansowych. według 
raportu deloitte („jak bankują mali 
i średni przedsiębiorcy w Polsce?”, 
2014) banki oceniają sektor MsP 
jako najbardziej perspektywiczny 
obszar rozwoju działalności po 
bankowości detalicznej. warto 
podkreślić, że firmy te wytwa-
rzają blisko połowę krajowego 
PKB. Pracuje w nich dwie trzecie 
aktywnych zawodowo Polaków. 
PKo Bank Polski, dostrzegając 
potencjał rozwojowy sektora, za-
pewnia przedsiębiorcom sprawną, 
nowoczesną i atrakcyjną cenowo 
obsługę finansów na każdym eta-
pie rozwoju firmy. Kompleksowe 
rozwiązania adekwatne do ska-
li działalności znajdzie zarówno 
właściciel osiedlowego sklepu, 
jak i rozbudowanej sieci handlo-
wej. Podstawowym produktem dla 
przedsiębiorców jest oczywiście 
rachunek bankowy.

stawiających pierwsze kroki bizneso-
we jest „debiut 18”. Przez pierwsze 9 
miesięcy opłata za jego prowadzenie 
wynosi 0 zł i może taka pozostać przez 
kolejne, pod warunkiem że średnie 
miesięczne saldo rachunku wyniesie 
500 zł. w ramach oferty klient otrzy-
muje: rachunek bieżący w złotych, 
kartę debetową, dostęp do bakowo-
ści internetowej iPKo i wyciągi elek-
troniczne. Ponadto w ciągu miesiąca 

może wykonać 5 bezpłatnych prze-
lewów internetowych w kraju, a na 6 
miesięcy dostaje darmowy dostęp do 
platformy w celu prowadzenia księgo-
wości. Na tym nie koniec. to, co dla 
wielu przedsiębiorców ma duże zna-
czenie, to możliwość zadłużenia się na 
ciężar limitu w rachunku, maksymal-

nie do 20 tys. zł, bez przedstawienia 
dokumentów finansowych firmy. Po 
18 miesiącach współpracy z Ban-
kiem pakiet „debiut 18” automatycz-
nie zostaje przekształcony w pakiet 
„Biznes Rozwój”. jeżeli przedsiębiorca 
będzie oczekiwał bardziej rozbudo-
wanej oferty, może dokonać zmiany 
na „komfort Plus” lub „sukces Plus”. 
klienci otrzymują wtedy m.in.: bez-
płatnie prowadzone rachunki pomoc-
nicze, trzy bezpłatne karty debetowe, 
tańsze lub bezpłatne korzystanie 
z platformy do wymiany walut, bez-
płatne ubezpieczenie superassistance 
oraz bezpłatne przelewy internetowe 
od 10 do 30 sztuk. 

atrakcyjna oferta = dopasowana 
oferta
Przedsiębiorcy ze względu na bran-
żę, w jakiej funkcjonują, cechują się 
specyficznymi potrzebami. PKo Bank 
Polski jako jedyny ma w swojej ofer-
cie specjalne zestawy branżowe, które 
gwarantują bezpłatne i preferencyjne 
warunki korzystania z wybranych 
produktów i usług. Klient może wybrać 
najbardziej odpowiadający mu zestaw 
w każdej chwili po otwarciu rachunku. 
Pierwszy – „Handel i usługi” – prze-
znaczony jest dla przedsiębiorców 
prowadzących np. sklep, restaurację, 
punkt usługowy lub klientów doko-
nujących cyklicznych płatności. Pa-

PKO Bank Polski oferuje aż cztery pakiety 
biznesowe, które w miarę potrzeb mogą 
być poszerzane o dodatkowe usługi.
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prowadzenie dowolnej ilości rachun-
ków walutowych. 
Ostatni z zestawów – „zarządca” – jest 
stworzony z myślą o zarządcach nie-
ruchomości. Pozwala on na bezpłatne 
grupowanie w iPkO biznes plików swRk 
(płatności masowe) wszystkich zarzą-
dzanych wspólnot mieszkaniowych. 
oprócz uszytej na miarę oferty nie-
zwykle istotny dla małych i średnich 
firm jest zdalny dostęp do usług ban-
kowych. ten zapewnia bankowość 
elektroniczna i mobilna. 

Internetowo i mobilnie 
Klienci, którzy otwierają rachunek bie-
żący, od razu chcą korzystać z syste-
mu bankowości elektronicznej. Można 
powiedzieć, że jest to usługa nieroze-
rwalnie związana z rachunkiem firmo-
wym. wzrasta świadomość klientów 
i ich oczekiwania związane z jak naj-
szerszą paletą produktów dostępnych 
poprzez nowoczesne kanały. ofer-
ta internetowa i mobilna podąża za 
oczekiwaniami klientów. cały czas są 
rozszerzane dostępne funkcjonalności. 
PKo Bank Polski oferuje dwa systemy 
bankowości internetowej dla przed-
siębiorców: iPkO oraz iPkO biznes. 
wybór między systemami uzależnio-

kiet gwarantuje m.in.: preferencyjną 
opłatę za korzystanie z systemu wir-
tualnych rachunków kontrahenckich, 
przyjmowanie płatności z wykorzy-
staniem aplikacji mobilnej dla firm 
oraz miesięczną premię transakcyjną 
w wysokości 50 zł za przyjmowanie 
płatności w terminalu eservice (wa-
runkiem wypłaty premii jest przyjęcie 
w ciągu miesiąca płatności kartami 
PKo Banku Polskiego w wysokości co 
najmniej 4 tys. zł). 
kolejny zestaw to „transport i logi-
styka”. w jego ramach przedsiębior-
cy mogą korzystać z dowolnej ilości 
bezpłatnie wydawanych kart debe-
towych, niskiej opłaty za prowadze-
nie trzech rachunków pomocniczych 
(tylko 5 zł), atrakcyjnej oferty leasin-
gowej oraz preferencyjnej prowizji za 
wypłaty z bankomatów w walutach 
wymienialnych. 
Pakiet „walutowy” – to z kolei do-
skonałe rozwiązanie dla importerów 
i eksporterów realizujących regu-
larne transakcje wymiany walut. 
Przedsiębiorcy, którzy zdecydują 
się na niego, mogą liczyć m.in.: na 
bezpłatne korzystanie z internetowej 
Platformy transakcyjnej iPKo dealer 
oraz preferencyjną opłatę (5 zł) za 

ny jest od potrzeb klienta. Z poziomu 
bankowości elektronicznej klienci 
mogą m.in.: zakładać lokaty termi-
nowe, negocjować kursy wymiany 
walut poprzez platformę transakcyj-
ną, oprocentowanie lokat, zarządzać 
modułem kartowym (m.in.: limitami, 
zmianą Pin-u, ustawieniem autospła-
ty karty kredytowej) oraz zarządzać 
wpłatami zamkniętymi poprzez de-
finiowanie wartości gotówki depo-
nowanej we wrzutniach PKo Banku 
Polskiego. Poprzez iPKo klienci mogą 
także administrować usługą powia-
domień sMs. 
Przykładem mobilnych rozwiązań 
kierowanych do firm jest aplikacja 
iKo wprowadzona przez PKo Bank 
Polski na rynek w marcu zeszłego 
roku. Z punktu widzenia klientów in-
dywidualnych jest to przede wszyst-
kim narzędzie do płacenia w skle-
pach (tradycyjnych i internetowych), 
wypłacania środków z bankomatów 
oraz korzystania z typowych funkcji 
bankowości mobilnej (sprawdzanie 
salda, historii rachunku). natomiast 
klienci firmowi, po powiązaniu aplika-
cji iKo ze swoim rachunkiem w PKo 
Banku Polskim, mogą jej używać rów-
nież jako narzędzia do przyjmowania 

płatności od kontrahentów za po-
mocą błyskawicznych przelewów na 
numer telefonu. Rozwiązanie to jest 
szczególnie przydatne dla osób pro-
wadzących sklepy internetowe. Aby 
umożliwić kupującym płacenie za za-
kupy za pośrednictwem iKo, wystar-
czy na stronie sklepu umieścić numer 
telefonu powiązany z aplikacją sprze-
dawcy lub baner reklamowy (również 
zawierający numer telefonu), który 
łatwo utworzyć w serwisie iko.pkobp.
pl. Przelewy na numer telefonu to tak-
że bardzo atrakcyjne rozwiązanie np. 
dla firm serwisowych prowadzących 
prace u klienta, dla których głównym 
narzędziem kontaktu i przyjmowania 
zleceń jest telefon.
Aplikacja iKo oraz inne usługi mobilne 
i internetowe oferowane przez Bank 
są systematycznie rozwijane dwu-
torowo, aby zapewnić odpowiednią 
wartość dodaną zarówno klientom 
indywidualnym, jak i biznesowym. 

Wszechstronna pomoc
jednym z kluczowych zagadnień 
w obsłudze firm są relacje doradców 
bankowych z klientami. Kompetencje 
pracowników oraz standard obsłu-
gi należą bowiem do najważniej-
szych elementów wizerunku Banku 
i mają decydujący wpływ na decyzję 
o podjęciu współpracy i późniejszej 
jej kontynuacji. Małe i średnie firmy 
rosną, zmieniają się też ich potrze-
by. Rolą ekspertów jest wspieranie 
ich w tym procesie i proponowanie 
rozwiązań adekwatnych do sytuacji 
oraz warunków. Pomoc ta może być 
bardzo wskazana w przypadku środ-
ków z nowej perspektywy finansowej 
Unii europejskiej. Z budżetu polityki 
spójności na lata 2014–2020 Polska 
otrzyma 82,5 mld euro, przy czym 
4,5 mld euro będzie przeznaczone dla 
mniejszych przedsiębiorców. Akcent 
zostanie położony na działania inno-
wacyjne. Dzięki konsultacji z dorad-
cą PKo Banku Polskiego każda mała 
i średnia firma znajdzie interesujące 
rozwiązania służące jej rozwojowi.
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Doradztwo, obok oferty produktowej,  
jest ważnym elementem wsparcia dla klientów  
współpracujących  z zagranicznymi partnerami.

oferta
baNku

ekspansja za granIcę 
Polski eksport podnosi się po okresie spowolnienia wywołanego globalnym 
kryzysem gospodarczym. chociaż trend chwilowo został spowolniony 
przez niestabilną sytuację na Ukrainie, to eksperci nie mają wątpliwości, że 
umiędzynarodowienie polskiej gospodarki będzie wzrastać.  
 Szymon pinderak

kredytów i instrumentów trade fi-
nance przeznaczonych specjalnie 
dla wspierania eksporterów. Dzię-
ki nim można pozyskać środki na 
rozwój działalności przeznaczonej 
na ten cel oraz na przeprowadzenie 
transakcji z klientem zagranicznym. 
Podstawowe produkty umożliwiają 
m.in. zarządzanie gotówką, mię-
dzynarodowy cash pooling czy re-
alizację przelewów zagranicznych. 
specjalistyczne narzędzia pomagają 
ograniczyć ryzyko braku płatności, 
ryzyko towarowe, prawne i waluto-
we. Ponieważ działalność może być 
bardzo zróżnicowana (w zależności 

w 2013 roku wywóz towarów za 
granicę po raz pierwszy prze-

kroczył 150 mld euro, co stanowiło 
prawie 48 proc. najczęściej wysy-
łamy towary do niemiec (25 proc.), 
czech, francji i Rosji (po 6 proc.). 
coraz głośniej mówi się o potrzebie 
wspierania polskich przedsiębior-
ców w zdobywaniu nowych rynków: 
w afryce i azji (w tym w chinach).

oferta szyta na miarę potrzeb
Na co może liczyć przedsiębior-
ca, który swoją szansę upatruje 
w sprzedaży do innych krajów? 
PKo Bank Polski ma bogatą ofertę 

od rodzaju wysyłanych towarów, 
rynku zbytu czy formy handlu), 
bankowy doradca zawsze przedsta-
wi klientowi ofertę dostosowaną do 
aktualnych potrzeb jego firmy.

profesjonalista doradzi
warto utrzymywać bliskie relacje 
z bankiem. Dzięki temu możliwa jest 
współpraca już na etapie negocjo-
wania kontraktu handlowego, co 
pozwala na dostosowanie oferty nie 
tylko do potrzeb polskiego eksporte-
ra, ale również spełniających ocze-
kiwania importera (np. odroczenie 
płatności za zakupiony towar czy 
zabezpieczenie przedpłaty przekaza-
nej na zakup towarów). Przygotowu-
jąc różne scenariusze finansowania 
i rozliczenia kontraktu, nasi doradcy 
uwzględniają też możliwości tkwiące 
w rządowych instrumentach wspar-
cia, np. zaproponują połączenie kre-
dytów z ubezpieczeniami oferowa-
nymi przez Korporację Ubezpieczeń 
Kredytów eksportowych. Doradcy 
pomogą również w skorzystaniu 
z instrumentów finansowanie ze 
środków Ue. Doradztwo, obok ofer-
ty produktowej, jest ważnym i war-
tościowym wsparciem dla klientów 

– dla wielu przedsiębiorców, szcze-
gólnie tych najmniejszych, barierą 
w ekspansji zagranicznej jest bo-
wiem brak odpowiedniej wiedzy 
w zakresie organizacji międzynaro-
dowego handlu.

pko Bank polski wzmacnia kompe-
tencje w zakresie obsługi między-
narodowej firm
Postępujące umiędzynarodowienie 
polskich przedsiębiorstw zmienia 
podejście banków, pozwalające na 
innowacyjne finansowanie ekspor-
tu. Dlatego PKo Bank Polski stale 
wzbogaca swoją ofertę. Dąży przy 
tym do wzmocnienia kompetencji 
w zakresie obsługi międzynaro-
dowej firm – jest to jeden z celów 
przejęcia Nordea Bank Polska, 
który ma duży portfel klientów 
skandynawskich i koreańskich 
oraz posiada silne kompetencje 
w zakresie obsługi firm na wie-
lu rynkach. Nasz Bank chce dalej 
podążać za polskimi przedsiębior-
stwami, które rozwijają swoją 
działalność za granicą, oraz będzie 
dla nich poszerzał ofertę usług 
świadczonych w oparciu o relacje 
i zaufanie wypracowane podczas 
wieloletniej współpracy na polskim 
rynku. Naturalnym kierunkiem ta-
kiej ekspansji, ze względu na dużą 
aktywność polskich firm, będzie 
rynek niemiecki, gdzie planowane 
jest otwarcie oddziału korpora-
cyjnego. jest to kontynuacja już 
prowadzonej polityki – w 2013 roku 
w związku z potrzebą finansowania 
leasingu zagranicznego solarisa, 
PKo Bank Polski założył w szwe-
cji specjalną spółkę – PKo leasing 
sverige.
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 Z innych produktów oszczędnościowych i inwestycyjnych 
korzystają mikroprzedsiębiorstwa, po inne rozwiązania 

sięgają największe korporacje.

oferta 
baNku

zaraBIanIe przez oszczędzanIe 
szefów mniejszych i większych organizacji łączy jedno: świadomość, że nadwyżki 
finansowe powinny „pracować” przez całą dobę, zapewniając firmie dodatkowy 
zastrzyk środków.
 Małgorzata osuch

biorstwa rozwiązaniem są depozy-
ty automatyczne (overnight), sta-
nowiące kwintesencję dewizy, że 
zawsze warto inwestować – choćby 
i na jeden dzień, a właściwie noc. 
są one otwierane bowiem tylko na 
noc, w dni świąteczne lub week-
endy, dzięki czemu w czasie dnia 
roboczego środki pieniężne (w zło-
tówkach i walutach wymienial-
nych) pozostają do dyspozycji fir-
my. Przekazywanie środków (czyli 
nadwyżek ponad ustalony w umo-
wie poziom) na lokatę odbywa się 
automatycznie, bez odrębnych 
dyspozycji posiadacza rachunku. 
Bank sezonowo oferuje klientom 
z segmentu MsP również specjalne 
oferty dostępne w systemie ban-
kowości elektronicznej iPKo oraz 
oddziałach PKo Banku Polskiego 
prowadzących obsługę MsP. są to 
lokaty o korzystniejszym oprocen-
towaniu niż oferta standardowa, 
które zawierają w sobie rozwią-
zania pozwalające na jeszcze bar-
dziej elastyczne zarządzanie nad-
wyżkami finansowymi. obecnie 
w ofertach czasowych znajdują się 
PKo lokata Dynamiczna, o progre-
sywnym oprocentowaniu, której 
główną zaletą jest możliwość wy-

w  bogatej ofercie depozyto-
wo-inwestycyjnej PkO Ban-

ku Polskiego każda firma znajdzie 
dla siebie odpowiednie rozwiąza-
nia. to prosty i wygodny sposób 
na dodatkowe zyski, które można 
przeznaczyć na rozwój, wsparcie 
bieżącej płynności firmy. 

małe i średnie firmy, duże możli-
wości
Przedsiębiorcy szukający efektyw-
nych i elastycznych form zarzą-
dzania płynnością oraz lokowania 
nadwyżek finansowych mogą 
skorzystać ze stałej oferty Banku, 
tj. lokat standardowych (oferowa-
nych na dowolne terminy i kwoty) 
oraz lokat negocjowanych, prze-
znaczonych dla firm dysponują-
cych większymi środkami (mini-
mum 100 tys. zł lub 25 tys. franków 
szwajcarskich, euro, dolarów 
amerykańskich, funtów). atutami 
lokaty negocjowanej, obok atrak-
cyjnego, indywidulanie ustalanego 
i stałego przez cały czas trwania 
lokaty oprocentowania, są także: 
uproszczona procedura otwarcia 
oraz elastycznie dopasowane do 
potrzeb klienta terminy lokowania 
środków. cenionym przez przedsię-

płaty środków w każdej chwili bez 
utraty odsetek, oraz Biznes lokata 
MsP, której konstrukcja pozwala 
na częściową wypłatę lokowanych 
środków w trakcie trwania okresu 
umownego. 

czas na inwestycje
efektywną formą lokowania nad-
wyżek są fundusze inwestycyjne. 
Przykładem rozwiązania speł-

niającego wymagania wielu firm 
jest fundusz PKo Płynnościowy. 
charakteryzuje się on niskim ry-
zykiem i niemal natychmiastowym 
dostępem do środków: kwota od-
kupienia już w dniu złożenia zlece-
nia trafia na konto. Pozostała, nie-
umorzona część inwestycji dalej 
pracuje na przyszłe zyski. 
na bazie produktów PkO tfi, jed-
nego z liderów rynku funduszy 
w Polsce, stworzono atrakcyjny 

program inwestycyjny specjalnie 
dla segmentu MsP – Plan syste-
matycznego oszczędzania Biznes 
Partner. Program charakteryzuje 
się bardzo niskimi opłatami mani-
pulacyjnymi, spadającymi nawet 
do 0 proc. przy długoterminowym 
oszczędzaniu. Korzystając z Pra-
cowniczego Programu oszczęd-
nościowego, firmy mogą wspierać 
pracowników w budowaniu kapi-

tału na przyszłość, jednocześnie 
pozwalając budować markę do-
brego pracodawcy. 
firmy mogą dodatkowo skorzy-
stać z usługi Zarządzania Akty-
wami: nadwyżki (w wysokości 
od 1 mln zł dla strategii standar-
dowych i od 5  mln zł dla portfeli 
indywidualnych) są inwestowane 
zgodnie z oczekiwaniami klientów 
w zakresie ryzyka, celu i czasu 
trwania inwestycji. 

na bazie produktów PkO tfi, jednego 
z liderów rynku funduszy w Polsce, stworzono 
atrakcyjny program inwestycyjny specjalnie 
dla segmentu MsP.
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ca nad „Placem zabaw” była dla 
mnie zarówno świetną zabawą, jak 
i prawdziwą nauką. Pozwoliło mi to 
inaczej spojrzeć na pewne aspek-
ty codzienności, nauczyło mnie 
przyglądania się ludzkim emocjom, 
penetrowania ich i analizowania. 
A poza tym odrobiny pokory, cier-
pliwości, uporu... 

czym dla panów jest konkurs 
scrIpt pro? dlaczego zdecydo-
waliście się w nim wystartować? 
Bartosz M. kowalski: nie było żad-
nego konkretnego powodu. stwier-
dziliśmy, że warto spróbować. A że 
mieliśmy gotowy tekst, to zgłosili-
śmy go do konkursu. 
stanisław warwas: inicjatywa 
oczywiście wyszła od Bartosza. ja 
ograniczyłem się do jednego sło-
wa „tak”, ale za tym „tak” stała na-
dzieja, że może komuś się spodoba. 
spróbowaliśmy... i proszę...

nagrodzony „plac zabaw” jest 
Waszym pierwszym scenariuszem 
na film fabularny?
B.M.k.: tak. w tej dziedzinie sztuki 
jestem absolutnie początkujący. 
Mam za sobą debiut w kinie do-
kumentalnym. film „Moja wola” 
był przygotowany dla telewizji 
HBO. „Plac zabaw” będzie, je-
śli się oczywiście wszystko uda, 
moim reżyserskim debiutem fabu-
larnym. 
s.w.: dla mnie jest to też pierw-
szy kontakt z filmem fabularnym, 
ale przydało się doświadczenie 
w pracy nad produkcjami rekla-
mowymi, np. przy doprecyzowaniu 
najbardziej istotnych elementów 
historii. trzymam kciuki za Barto-
sza i za jego fabularny debiut. Pra-

doBra hIstorIa 
na scenarIusz
Bartosz M. kowalski i stanisław warwas, zwycięzcy scRiPt PRO 2014, 
wspólnie przygotowali materiał i wysłali go na konkurs z nadzieją, „że 
komuś się spodoba”. spróbowali i udało się… ich „Plac zabaw” ma 
szansę na realizację jako film fabularny.     
 rozmawiała Magda kopcińska

o czym jest „plac zabaw”? W ko-
munikacie konkursowym możemy 
przeczytać, że to „historia grupy 
nastolatków świętujących zakoń-
czenie roku szkolnego – ich zabawa 
z niewinnej przeistacza się w prze-
rażającą historię”.
B.M.k.: Historia faktycznie zaczyna 
się bardzo niewinnie, a prowadzi do 

konkurs  
scrIpt pro 2014 

scenariusz pt. „Plac zabaw” au-
torstwa Bartosza M. Kowalskie-
go i stanisława warwasa zdo-
był Nagrodę Główną PKo Banku 
Polskiego w konkursie scRiPt 
PRO 2014.  
konkurs scenariuszowy scRiPt 
PRO stanowi kontynuację kon-
kursu Hartley-Merrill. Pod nową 
nazwą jest organizowany już po 
raz czwarty. jego twócami są 
szkoła wajdy oraz festiwal Off 
Plus camera. Partnerem głów-
nym konkursu jest PKo Bank 
Polski, partnerami – cinemax 
i Polski instytut sztuki filmowej. 
Z roku na rok rośnie liczba 
scenariuszy, które zaistniały 
w konkursie, a potem zosta-
ły przeniesione na ekran np. 
„lęk wysokości”, „ki”, „jesteś 
bogiem”, „Moja krew”, „ko-
mornik”, „stacja”, „Bandyta”, 
„Obietnica”.
Mecenat kultury i sztuki oraz 
wspieranie inicjatyw młodych 
ludzi to jedne z najważniejszych 
obszarów działalności sponso-
ringowej Banku. od dawna je-
steśmy zaangażowani w projekty 
związane z X muzą, m.in. poprzez 
uczestnictwo na festiwalu filmo-
wym w Gdyni oraz w projekcie 
kinoRP, którego celem jest cy-
frowa rekonstrukcja wybranych 
dzieł polskiej kinematografii. te-
raz przyszła pora na wspieranie 
pracy młodych i początkujących 
polskich scenarzystów, a w dal-
szej kolejności – obiecujących 
filmów powstających na ich pod-
stawie. Zbigniew jagiełło, prezes 
Banku, zadeklarował również 
wsparcie realizacji jednego z fi-
nałowych scenariuszy.

Bartosz M. Kowalski
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przerażającego zakończenia. Dla 
mnie to swoista refleksja na temat 
zła we współczesnym świecie. Nie-
wiele więcej mogę powiedzieć...
s.w.: Bartosz mówi, że to refleksja na 
temat zła we współczesnym świecie. 
Ale nie tylko, bo scenariusz mówi 
o samotności, inności, obojętności. 
to na pewno nie jest tekst o ludziach, 
którzy gdzieś się pogubili, bo nasi 
mali bohaterowie jeszcze w swoim 
życiu nie mieli okazji, aby „się pogu-
bić”. oni w takim świecie żyją i tylko 
taki świat znają. wszyscy w nim ży-
jemy. inspirowaliśmy się prawdziwy-
mi wydarzeniami i to rzeczywiście 
jest przerażające. 

czy są już plany związane z produk-
cją filmu na podstawie nagrodzo-
nego scenariusza? zajmujecie się 
może innymi projektami?
B.M.k.: jeśli chodzi o „Plac zabaw”, 
to jesteśmy na etapie starania się 
o wsparcie finansowe na produkcję 
z Polskiego instytutu sztuki filmowej. 

A aktualnie pracuję nad swoim dru-
gim filmem dokumentalnym, również 
dla hBo.
s.w.: „Plac zabaw” jest na etapie 
przedprodukcyjnym. Mam nadzieję, 
że teraz już będzie z górki. Na ra-
zie konkretnych planów filmowych 
nie mam, choć pracuję nad dwoma 
tekstami, które wymagają ode mnie 

większego zaangażowania emocjo-
nalnego, co nie ułatwia pracy i – nie 
będę ukrywał – trochę wyczerpuje 
psychicznie. Dzięki Bogu są tacy 
ludzie jak Bartosz, którzy potrafią 
sprowadzić mnie na prostą, gdy bo-
haterowie gdzieś zbłądzą. 

Początkowo pomysł na film rozwijałem 
sam. Później zaprosiłem do współpracy 
Stanisława. Wspólnie stworzyliśmy  
„treatment”. Potem szybko powstał  
scenariusz – zaledwie w kilka dni.

pisanie jest czynnością indywi-
dualną, a „plac zabaw” jest pracą 
zespołową. jak wyglądało tworze-
nie scenariusza? czy pojawiały się 
różnice zdań? 
B.M.k.: Początkowo pomysł na film 
rozwijałem sam. Później zaprosiłem 
do współpracy stanisława. wspól-
nie stworzyliśmy „treatment”. Potem 

szybko powstał scenariusz – zaled-
wie w kilka dni. Ale proces poprawia-
nia trwał kilka miesięcy. Pisaliśmy 
osobno, poprawialiśmy po sobie 
kilka kolejnych wersji. w końcu przy-
szedł moment, że znałem już tekst na 
pamięć i zupełnie straciłem do niego 

dystans. wtedy scenariusz przeczy-
tało kilka zaufanych osób i dopiero 
ich komentarze i spostrzeżenia po-
mogły nadać mu ostateczny kształt.
s.w.: Pisanie to proces indywidual-
ny, to prawda. Ale może się zdarzyć, 
że autor tak „zauroczy się swoim 
tekstem”, że zupełnie straci do niego 
dystans i nie zauważy mniejszych 
lub większych błędów, które zwykle 
w takiej sytuacji się pojawiają. My 
chyba mieliśmy szczęście, bo pisze-
my w podobnym stylu i raczej się 
uzupełnialiśmy, niż rozmijaliśmy. 

panie Bartoszu, jest pan nie tylko 
scenarzystą, lecz także reżyserem. 
czy to dobre połączenie i czy to po-
maga w pracy, wzbogaca ją?  
B.M.k.: Pisząc scenariusz, wiem, 
jak chciałbym go realizować. to 
nadaje kierunek, kształt każdej ze 
scen. Łączenie pracy reżysera i sce-
narzysty nie jest w żadnym stopniu 
utrudnieniem. Przeciwnie. chyba 
jak większość twórców na początku 
filmowej drogi nie wyobrażam sobie 
pracy „na cudzym tekście”. wierzę, 
że symbioza scenariusza i reżyserii 
w przypadku debiutanta fabular-
nego może wyjść filmowi tylko na 
korzyść.
s.w.: Pytanie do Bartosza, ale po-
zwolę sobie dodać coś od siebie. 
Z mojego punktu widzenia praca 
nad tekstem scenariuszowym z re-
żyserem (być może tylko takim jak 
Bartosz!) wzbogaca. dzięki niemu 
mogłem zobaczyć pewne sytuacje, 
których bez niego mógłbym się tylko 
domyślać.

a jak nie zajmujecie się szeroko ro-
zumianym filmem, to… 
B.M.k.: ja oglądam horrory i gram 
w gry wideo.
s.w.: czytam, piszę, oglądam, tłu-
maczę, przepakowuję plecak. horro-
rów nie oglądam i nigdy nie grałem 
w gry wideo, więc przynajmniej te 
sprawy nie odrywały nas od pracy 
nad scenariuszem.Bartosz M. Kowalski Stanisław Warwas



28 BankomanIa

skomplikowana sztuka budowy umocnień była 
doskonalona przez ludzkość od początku jej historii. 
szczególnie dynamiczny rozwój przypada na wiek XiX i XX.  

poDrÓŻe 
z baNkoMaNIą

28

Polska jest rajem dla miłośników sztuki 
fortyfikacyjnej. Bunkry, twierdze, schrony, 
ciągnące się kilometrami podziemne tunele są 
świadectwem historii, która przetoczyła się 
w ciągu wieków. Dużo niezwykłych budowli 
tego typu powstało przed wybuchem i w czasie 
ii wojny światowej. Dziś wiele z nich to 
regionalne atrakcje turystyczne.   

anna Nawrocka

szlakIem,  
archItektury mIlItarnej 

Pozostałością ostatniej wojny 
są usytuowane na terenie ca-

łego kraju obiekty wojskowe, któ-
rych zwiedzanie jest fascynującą 
podróżą w świat historii militarnej. 
Najbardziej znany jest wilczy sza-
niec w Gierłoży – warowne miasto 
bunkrów, w którym mieściła się 
kwatera główna wodza iii Rzeszy. 
Ale na terenie Polski jest wiele in-
nych ciekawych budowli fortyfi-
kacyjnych. wiele z tych obiektów 
zostało wymienionych w konkur-
sie ogłoszonym na facebookowym 
profilu PKo Bank Polski Biegajmy 
Razem, w którym należało zapro-
ponować historyczną trasę biego-
wą. wśród najciekawszych pro-
pozycji znalazły się np.: bieg przez 
dwa tunele w stępinie i strzyżowie, 

szklakiem bunkrów w Gierłoży czy 
szlakiem fortyfikacji mazurskich. 
Pokonanie takiej trasy będzie nie 
tylko wyzwaniem sportowym, lecz 
także ciekawym doświadczeniem 
turystycznym. Gdzie warto być 
i co można zobaczyć?

podziemne schrony kolejowe
Kilkadziesiąt kilometrów na po-
łudniowy zachód od Rzeszowa 
zlokalizowane są unikatowe na 
skalę europejską potężne tunele 
schronowe. Zespół budowli zbu-
dowany pod i nad ziemią w miej-
scowościach strzyżów i stępina-
-cieszyna to niemal kompletnie 
zaprojektowane miasta. standar-
dowe zaplecze techniczne schro-
nów było wyposażone w agre- Bunkier w Konewce.
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z rodzinami zostali zamordowani. 
Dziś w wilczym szańcu można nie 
tylko obejrzeć historyczne obiekty, 
lecz także postrzelać z replik histo-
rycznych broni niemieckiej (w daw-
nym bunkrze sztabu generała jodla), 
zwiedzić okoliczne schrony usytu-
owane w ii strefie bezpieczeństwa 
niemieckim pojazdem opancerzo-
nym Vw Kurierwagen. w sezonie 
turystycznym (kwiecień–październik) 
można zamówić przejażdżkę tury-
stycznym „sztabowozem”. 

pas umocnień 
labirynt tuneli, dworców kolejo-

wych i hal wybudowanych kil-
kadziesiąt metrów pod ziemią na 
odcinku 80 kilometrów znajduje się 
w kompleksie militarnym rozcią-
gającym się pomiędzy Gorzowem 
wielkopolskim a Zieloną Górą. Mię-
dzyrzecki Rejon umocniony (MRu) 
– jeden z najbardziej fascynujących 
obiektów tego typu w europie – 
to 106 żelbetonowych bunkrów, 
w tym 21 połączonych siecią pod-
ziemnych tuneli o łącznej długości 
ponad 30 kilometrów i głębokości 
do 40 metrów. Podziemna trasa 
do zwiedzania znajduje się w rejo-
nie Boryszyna, około 6 kilometrów 
na północ od lubrzy. Przejście jej 
z przewodnikiem trwa około 2 go-
dzin. Podziemia MRu są atrakcją 
nie tylko dla miłośników sztuki mili-
tarnej, lecz także zoologów, gdyż są 
one największym i najważniejszym 
zimowiskiem nietoperzy w Polsce 
i europie środkowej. co roku zimu-
je tu od 20 do 30 tys. osobników 
należących do 12 gatunków tych 
ssaków.

tajemnicze twierdze
Projekt „Riese” (z niem. olbrzym) 
to kryptonim największego niedo-
kończonego projektu górniczo-bu-
dowlanego hitlerowskich Niemiec 
w Górach sowich oraz na zamku 
książ w latach 1943–1945. Ogrom-
ny kompleks – w tym sztolnie, 
podziemia, bunkry i wiele innych 
konstrukcji o niepoznanym do dziś 
przeznaczeniu – powstawał w pro-
mieniu 5 kilometrów na zboczach 
gór. jego fragmenty oraz wejścia 
do podziemi znajdują się w wielu 
miejscach: Rzeczka, jugowice gór-
ne – jawornik, włodarz, osówka, 
soboń, sokolec – Gontowa i Książ. 
Budowa nie została nigdy ukończo-
na. w 1995 roku otwarto trasę do 
zwiedzania w kompleksie „Rzecz-
ka”, przekształconą wiosną 2001 
roku w Muzeum sztolni walimskich. 
oprócz tego dostępne są komplek-
sy osówka i włodarz. Duża część 
tras jest jednak zamknięta – wej-
ście grozi wypadkiem. Grupy spe-
leologów badających różne partie 
podziemnych korytarzy są zdania, 
że około połowy podziemnych ko-
rytarzy nie zostało odnalezionych. 
A zamek Książ i jego podziemia do 
dziś pozostają osnute tajemnicą. 
Prawdopodobnie miała tutaj po-
wstać fabryka najnowocześniejszej 
broni rakietowej, być może na-
wet atomowej, przez co losy woj-
ny zostałyby odwrócone. Prace 
w podziemiach zamku nie zostały 
przeprowadzone do końca – trwa-
ły do 10 maja. do dziś jednak nie 
wiadomo, co rzeczywiście miało tu 
być zlokalizowane. siedziba rodu 
hochbergów skrywa jeszcze jedną 
zagadkę. jedna z hipotez wskazuje, 
że właśnie w jej podziemiach Niem-
cy ukryli słynną bursztynową kom-
natę. wojenna historia zamku Książ 
była inspiracją do powstania książki 
Bogusława wołoszańskiego i na jej 
podstawie serialu „tajemnica twier-
dzy szyfrów”. Niektóre odcinki były 
realizowane na terenie zamku.  

gaty prądotwórcze, kotłownie, 
filtry i wentylatory tłoczące pod-
ziemnymi kanałami do schronu 
kolejowego ogrzane i oczyszczone 
powietrze, transformatory, stud-
nie, hydrofornie oraz stacje uzdat-
niania wody. Niemcy zbudowali 
je w 1940 roku, aby zabezpieczyć 
pociągi sztabowe, którymi podró-
żowali wódz iii Rzeszy i generało-
wie dowodzący armią na wscho-
dzie, przed atakami z powietrza. 
Największą zagadką schronu, 
podsycającą wyobraźnię amato-
rów poszukiwania skarbów, są 
podziemne, kilkukondygnacyjne 
komnaty, znajdujące się rzekomo 
bezpośrednio pod nim lub kilkana-
ście metrów obok. w ich istnienie 
wierzą niemal wszyscy okoliczni 
mieszkańcy. Niezwykłych pod-
ziemi nikt do tej pory nie widział, 
ale od kilku lat żelbetowy korytaż 
w stępinie o długości prawie czte-
rech boisk piłkarskich i wysokości 
trzech pięter jest udostępniany 
turystom. trasę schronu można 
zwiedzać samodzielnie lub w to-
warzystwie przewodnika. większe 
grupy mogą obejrzeć animację 
filmową o spotkaniu w stępinie 
hitlera i Mussoliniego. Atrakcją 
tego miejsca jest też piknik mili-
tarny, który od kilkunastu lat od-
bywa się w jeden z wrześniowych 
weekendów. Podczas tej imprezy 
można oglądać sprzęt bojowy, 
uczestniczyć w wojskowych grach 
terenowych, oglądać pokazy grup 
antyterrorystycznych. 
Kompleks bunkrów o takim sa-
mym przeznaczeniu i podobnej 
infrastrukturze jak na Podkarpaciu 
powstał również w Konewce koło 
spały oraz w jeleniu koło toma-
szowa Mazowieckiego. obecnie 
w gigantycznych, prawie 400-me-
trowych żelbetowych schronach, 
do wnętrza których wjeżdżały po-
ciągi sztabowe, można zobaczyć 
fragment oryginalnego torowiska 
oraz pomieszczenia dla obsługi 

pociągu. Zwiedzający mogą też 
przejść 80-metrowym podziem-
nym kanałem technicznym łączą-
cym schron kolejowy z bunkrem 
elektrowni. Uzupełnieniem oferty 
turystycznej jest bogata i stale 
uzupełniana ekspozycja militariów 
oraz stałe i czasowe wystawy do-
tyczące fortyfikacji i historii ii woj-
ny światowej. 

stanowiska dowodzenia 
w samym sercu Mazur, w Gierło-
ży, znajdują się ruiny jednej z naj-
bardziej tajnych wojennych siedzib 
hitlera. większość kwater wodza 

iii Rzeszy, tak jak wilczy szaniec, 
znajdowało się w sporej odległo-
ści od miast, wewnątrz dużych 
kompleksów leśnych, otoczonych 
jeziorami i bagnami. to zamasko-
wane miasteczko imponuje rozmia-
rami i jednocześnie przeraża ślada-
mi przeszłości. 200 budynków, na 
które składają się: schrony, baraki, 
elektrownia, dworzec kolejowy, 
urządzenia klimatyzacyjne, wo-
dociągi, ciepłownie, dwie centrale 
dalekopisowe, dwa lotniska, sto-
łówka, a nawet kino, sauna i herba-
ciarnia. to właśnie stąd przez 800 
dni Hitler dowodził Rzeszą i decydo-
wał o losach wielu narodów europy. 
wilczy szaniec miał skomplikowany 
system bezpieczeństwa wewnętrz-
nego, kilkukondygnacyjne podzie-
mia i tunele łączyły się z sąsiednimi 
bunkrami. w roku 1944 mieszkało 
tu ponad 2 tys. osób. tego samego 
roku, w lipcu, w kwaterze dokonano 
najsłynniejszego zamachu na faszy-
stowskiego przywódcę. hitler nie 
zginął, a wszyscy spiskowcy wraz 

Międzyrzecki Rejon Umocniony
(MRU) – jeden z najbardziej fascynujących
obiektów tego typu w Europie
– to 106 żelbetonowych bunkrów.
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BIegamy – pomagamy! 
to wielka radość wbiec na metę, bez względu na to, czy jest to bieg  
na 5, 10, 21 czy 42 km. a gdyby tak jeszcze dołożyć do tego 
satysfakcję, że zrobiliśmy przy okazji coś dobrego dla innych?
 Magda kopcińska

Odbyła się 1 lutego podczas im-
prezy „nocna dycha – trzecia dy-
cha do Maratonu” w lublinie. Dla 
9-letniego igora, zmagającego się 
z rzadką chorobą genetyczną, po-
biegło 334 zawodników.
Podczas Biegu Konstytucji blisko 
500 osób pomogło rocznemu ada-
siowi, którego wkrótce czeka ko-
lejna operacja serca.
– adaś ma wiele wad serca. Ro-
bimy wszystko, aby doszło do 
operacji ratującej jego życie. 
jestem wdzięczny tym, którzy 
to umożliwili i bardzo im za to 
dziękuję – powiedział na mecie 
tomasz Matuszewski, ojciec 
chłopca, który również wziął 

w sponsorowanych przez 
PKo Bank Polski biegach 

można ofiarować swój wysiłek 
w szczytnym celu. Przy okazji 
kolejnych imprez prowadzone są 
akcje charytatywne na rzecz osób 
potrzebujących wsparcia w rato-
waniu zdrowia i życia. jak można 
im pomóc? Po prostu - „biegnąc 
dla…”. wystarczy ze specjalną 
naklejką na koszulce z hasłem 
„biegnę dla …” dobiec do mety. 
jeśli określona liczba zawodni-
ków ukończy bieg – fundacja PkO 
Banku Polskiego przekaże środki 
na wskazany cel. 10 lub 20 tys. 
zł w zależności od rodzaju biegu, 
jego lokalizacji i dystansu.
Od 2013 roku do charytatywnych 
Akcji Biegowych przyłączyło się 
już ponad 11 tys. osób, a benefi-
cjenci otrzymali bliski 800 tys. zł. 
tylko w tym roku z naklejką 
„biegnę dla…” pobiegło ponad  
7,5 tys. osób!
 
z myślą o innych
„Biegnę dla igora” było pierwszą 
tegoroczną charytatywną akcją 
biegową na rzecz osób potrze-
bujących zorganizowaną przez 
PkO Bank Polski i jego fundację. 

udział w biegu. Dzięki zaanga-
żowaniu biegaczy fundacja PkO 
Banku Polskiego przekazała 
20 tys. zł na leczenie chłopca.
dwa tygodnie później w craco-
via Maraton w stolicy Małopolski 
można było pomóc dziewięcio-
letniemu jasiowi, który urodził 
się z wadą serca. Akcję wsparło 
również prawie 500 zawodników. 
dzięki temu fundacja przekazała 
rodzicom chłopca 20 tys. zł.
Na przełomie maja i czerwca 
w lokalnych imprezach biegacze 
wsparli m.in. trzynastoletnie-
go sebastiana zmagającego się 
z nowotworem (31. Półmaraton 
solan), pięcioletnią Małgosię, 

Biegając pomagamy sobie,  
a przyłączając się do akcji  
„biegnę dla...” - również innym.

prograM 
bIegoWy

która urodziła się z zespołem 
wad wrodzonych (iii wolsztyń-
ska dziesiątka), siedmioletniego 
Marcela, który ma m.in. z obni-
żone ciśnienie mięśniowe (XXii 
Międzynarodowy Bieg solidar-
ności „lubelski lipiec 1980”), czy 
dla ośmioletnią Marysię – z wadą 
serca HlHs (2. lubelski Półmara-
ton solidarności).
czerwcowy nocny Półmaraton 
we wrocławiu był wyjątkowy pod 
wieloma względami. Ukończy-
ło go ponad 5 tys. zawodników. 
Prawie co piąty z nich pobiegł dla 
darii i Oliwii. dzięki nim fundacja 
przekazała 20 tys. zł na specjali-
styczny sprzęt.
wyjątkowy był również  4. wałec-
ki Bieg filmowy. wystartowało 
w nim ponad 700 uczestników. 
Ponad 500 z nich pobiegło dla ka-
rola, 3-latka, który jest po dwóch 
operacjach guza rdzenia kręgo-
słupa i potrzebuje sprzętu do 
pionizacji oraz nauki chodzenia. 
fundacja przekazała 10 tys. zł na 
leczenie chłopca. 
Blisko 500 osób startujących 
w Biegu Powstania warszawskie-
go przyłączyło się z kolei do akcji 
charytatywnej dla 5-miesiecznej 
Poli, u której zaraz po urodze-
niu wykryto złożoną wadę serca. 
fundacja przekazała rodzicom 
20 tys. zł na operację dziewczynki.
to tylko kilka przykładów naszego 
wspólnego biegania i pomagania. 
Na tym nie koniec. Kolejne biegi 
wspierane przez Bank i fundację 
przed nami. Pamiętajcie odbiera-
jąc pakiet startowy, o tych, któ-
rym wasz wysiłek może przynieść 
ulgę, radość i zdrowie!
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pIoNoWo:
1) część ciekła lub gazowa materiału filtracyjnego, uwolniona w procesie filtracji od cząstek ciał stałych; przesącz – jednostka natężenia prądu elektrycznego 2) księżyc urana  
3) sprawdzian wiadomości – pismo procesowe z powództwa cywilnego 4) odrobina, trochę czegoś 5) najmniejsza część drużyny harcerskiej – gad zamieszkujący wody słodkie afryki 
6) pieniądze wydawane z kasy sklepowej 7) nici rozkręconej liny z włókna roślinnego, używane w pracach żeglarskich – dolna część gara wielkiego pieca 8) pojęcie, przedmiot, znak 
itp., mający jedno znaczenie dosłowne i większą liczbę znaczeń ukrytych 9) w dawnym wojsku niemieckim: żołnierz piechoty, piechur – poręczenie na wekslu lub czeku 10) mały do-
mek na działce 11) kupidyn, putto – wypalona mieszanina margli z gliną 12) małpa wąskonosa o długiej sierści 13) najwyższy stopień w marynarce wojennej – papiery wartościowe  
np. banku 14) świeżo przyrządzony wyciąg wodny z ziół 15) przodek jakiejś rodziny – pełzak, korzenionóżka

pozIoMo:
a) lampa błyskowa – zatoka Morza Czerwonego B) inżynier rolnictwa c) osoba starająca się przypodobać, pochlebca – poetycko o głębokiej wodzie, otchłań, toń d) rzemieślnik robiący 
obicia mebli służących do siedzenia i spania e) odgałęzienie rzeki – osłona zabezpieczająca np. przed promieniowaniem F) człowiek ordynarny, nieokrzesany g) przestarzale: duży 
zbiornik na ciecz i gaz lub czołg – przyrząd sportowy jak narzędzie H) wstążka lub roślina rabatowa i) przyprawa stołowa – w dawnych domach: wnęka sypialna bez okna przylegająca 
do pokoju j) miejsce pracy palacza k) nowe srebro; argentan – stolica turcji Ł) zamierzenie, projekt do realizacji n) zbrojny spisek – do obserwacji odległych obiektów 

litery w polach: 
n-10, m-7, Ł-3, d-9, 
i-6, e-5, H-14, Ł-10, 
n-15, e-15, Ł-14, j-2, 
B-13, e-7, c-4, a-7, 
n-4, H-10, e-11, e-1, 
l-1, B-1, k-11, B-10, 
j-9, n-13   
utworzą hasło, które 
stanowi rozwiązanie 
krzyżówki.

Hasło prosimy nadsyłać na kartkach pocztowych na adres redakcji: 
Bankomania, Pko Bank Polski centrala, ul. Puławska 15, 02-515 warszawa, lub mailem: 
bankomania@pkobp.pl, do 31 października 2014 roku.

wśród osób, które nadeślą prawidłowe rozwiązanie rozlosujemy 10 zestawów bankowych upominków.

zwycięzcy krzyżówki 
z „Bankomanii”  
nr 2/2014: 

hasło krzyżówki „Bezpieczne 
podróżowanie”.
nagrody - upominki PkO Banku 
Polskiego otrzymują:

• elżbieta Banasińska z kielc
•  Brygida grabowska z gościcina
• tadeusz kantor z jaworzna
• agata kieżun z Poznania
• Bożena kłobuch z nysy
• Mirosław Michalik z katowic
• Piotr Orchowski z Biesiekierza
• andrzej sikorski z Poznania
•  tadeusz szmajduch z łazisk 

Górnych
• józef szuper z Bartoszyc



„poradnIk BankoWy”
I „BraWo Bank”
W WIrtualnej odsłonIe
Pobierz bezpłatnie elektroniczną wersję „Poradnika Bankowego”  

i „Brawo Banku” na tablet lub iPhone’a. Mobilne wydania to artykuły 

poszerzone o materiały wideo, galerie, infografiki i gry. 

już dziś ściągnij aplikację z app store lub google play.

www.pkobp.pl, infolinia: 801 302 302, +48 81 535 65 65; opłata zgodna z taryfą operatora


