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OSZCZĘDNOŚCI
SPEŁNIAJĄ MARZENIA
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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Czas na
na oszczędzanie
Do tego, że warto mieć oszczędności, nie trzeba nikogo przekonywać.
Ale badania pokazują, że co innego wiedza, a co innego praktyka. Nadal w mniejszości są osoby, które świadomie planują swój budżet i odkładają środki na przyszłość. Powodów takiego stanu rzeczy jest wiele,
ale – jak podkreślają ekonomiści – przede wszystkim brak nam nawyku
oszczędzania. Regularnego i konsekwentnego odkładania choćby niewielkich 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 – Program Budowania Kapitału. To kompleksowa oferta regularnego, długoterminowego oszczędzania na różne cele. Wyróżnia się elastycznością
i prostymi zasadami. Jej podstawą są dwa programy: „Kapitał na Marzenia” 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 finansowe, dzięki którym nie tylko powiększymy nasz majątek, lecz także zapewnimy sobie bezpieczeństwo na emeryturze.
A dla oddechu od poważnych tematów proponujemy jesienną podróż
z historią w tle, szlakiem architektury militarnej.
Zapraszamy do lektury magazynu.

Foto na okładce: Getty Images; Foto: Archiwum

magdalena kopcińska
Departament Komunikacji Korporacyjnej
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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.

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

P

owszechnego optymizmu dotyczącego perspektyw stojących
przed polską gospodarką nie powinny zmącić wyniki II i III kwartału.
IV kwartał ma, zdaniem ekonomistów PKO Banku Polskiego, przynieść
3,5 proc. wzrostu PKB, a pierwsze
trzy miesiące 2015 roku zaowocują
dalszym przyspieszeniem – do poziomu 4,0 proc.

drogowych wynosi 45 mld zł. Spodziewamy się także dalszego wzrostu
zatrudnienia i płac, co – przy niskiej
inflacji – przyniesie realny wzrost dochodów 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.

Drogi do wzrostów
Gospodarkę będzie wspierać kilka
czynników, przede wszystkim nowa
fala inwestycji infrastrukturalnych
współfinansowanych z funduszy unijnych. – Wartość
obecnie otwartych
przetargów

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 kolejnych miesiącach
w związku z bardzo
niskimi cenami żywności,
które mogą jeszcze obniżać się w efekcie embarga rosyjskiego na
żywność z UE. Trwała
deflacja jednak nam nie
grozi: eksperci PKO Banku Polskiego prognozują, że
do końca roku inflacja powinna
powrócić na dodatnie poziomy. Roz-

czarują się jednak ci kredytobiorcy,
którzy liczą – z uwagi na tak niską
inflację – na spadek oprocentowania
kredytów. Dobre perspektywy gospodarcze sprawiają, że Rada Polityki
Pieniężnej raczej nie obniży stóp procentowych. 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 walutowym, 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 nabrało rumieńców. Przyspieszenie zawdzięczamy przede wszystkim silnej
poprawie koniunktury w USA oraz
efektom chińskiego pakietu stymulacyjnego. Zapewne umożliwi on
osiągnięcie zakładanego przez rząd
w Pekinie wzrostu PKB o 7,5 proc. r/r.

Spadek konsumpcji w Japonii, wywołany niezbędną podwyżką podatków,
okaże się prawdopodobnie tymczasowy. W Europie fenomenem pozostaje Wielka Brytania, w której PKB
w I kwartale wzrosło o 3,1 proc. r/r
i wciąż przyspiesza. Gospodarka Niemiec, naszego największego partnera
handlowego, zakończy 2014 rok –
według prognoz Komisji Europejskiej
– z 1,8 proc. wzrostu gospodarczego.
Znaki zapytania
Warszawska Giełda Papierów Wartościowych w ostatnich miesiącach
zachowywała się wyraźnie gorzej niż
jej europejskie czy światowe odpowiedniki. Co przyniesie przyszłość?
Umiarkowany optymizm – podsumowują analitycy DM PKO Banku Polskiego – wynikający z początku cyklu
poprawy wyników spółek, silnej polskiej 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 geopolityczna 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 fundusze przestały zasilać GPW nowym
kapitałem.

bankomania
Połączenie banków oznacza
wiele korzyści dla klientów
obu instytucji.
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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

W

przypadku integracji banków ważnym etapem tego
procesu jest fuzja prawna (październik 2014). Po jej zakończeniu oba banki, tj. dotychczasowy
Nordea Bank Polska i PKO Bank
Polski, z formalnoprawnego punktu widzenia będą już jedną organizacją. Naturalną konsekwencją
planowanego połączenia będzie
całkowite zastąpienie marki Nordea marką PKO Banku Polskiego. W praktyce oznacza to, że
dla klientów Nordea Bank Polska
zmieni się m.in. nazwa i sposób

ny i nie pociąga za sobą żadnych
zmian w sposobie obsługi, przerw
w dostępie do usług ani konieczności 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 Polskiego mogą bez dodatkowych opłat
wypłacać gotówkę z sieci bankomatów Nordea Bank Polska. Po
zakończeniu fuzji prawnej zwięk-

Foto: Shutterstock.com

Już teraz klienci PKO Banku Polskiego mogą
bez dodatkowych opłat wypłacać gotówkę
z sieci bankomatów Nordea Bank Polska.
dostępu do bankowości elektronicznej, strona WWW, oznakowanie dokumentów, a sieć oddziałów,
bankomatów i innych elementów
infrastruktury Nordea Bank Polska
zyska wygląd zgodny ze standardami PKO Banku Polskiego. Dla
klientów PKO Banku Polskiego fuzja prawna ma charakter neutral-

szy się o ponad 130 sieć placówek
Banku i bankomatów, w większości
dogodnie ulokowanych w centrach
dużych aglomeracji miejskich.
Wtedy też w placówkach eks-Nordea Bank Polska klienci PKO będą
mogli zostać obsłużeni w pełnym
zakresie, obejmującym sprzedaż
nowych produktów, obsługę po-

sprzedażową dotyczącą dyspozycji
czy zaświadczeń, a także w kwestii
operacji zagranicznych i korespondencji 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 przejęte Nordea Polska TUnŻ prowadzi
działalność pod marką PKO Ubezpieczenia. Przejęcie spółki ubezpieczeń na życie i wykorzystanie
wiedzy jej pracowników stanowi
jednocześnie pierwszy krok w rozwoju oferty ubezpieczeniowej Grupy PKO Banku Polskiego. Dzięki
temu naszym klientom zapewnimy
pełną gamę produktów. W lipcu
złożyliśmy do Komisji Nadzoru Finansowego wniosek o udzielenie
zgody na utworzenie towarzystwa ubezpieczeń majątkowych.
Produkty tej spółki kierowane do
klientów indywidualnych oraz
z sektora małych i średnich przedsiębiorstw będą dostępne w sieci

oddziałów oraz w elektronicznych
kanałach sprzedaży Banku. Naszym celem jest, aby towarzystwo
ubezpieczeń majątkowych rozpoczęło działalność w pierwszej
połowie 2015 roku. Wówczas, do
końca 2015 roku, większość ubezpieczeń 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 operacyjna – zakończy się w pierwszej połowie 2015 roku. Wówczas
już wszyscy, niezależnie od tego,
której instytucji klientami byli
w przeszłości, będą mogli w pełni
korzystać z oferty zintegrowanego operacyjnie Banku. Dla nas,
pracowników Grupy PKO Banku
Polskiego, będzie to płynne przejście do kolejnego etapu, czyli jak
najlepszego wykorzystania wspólnych doświadczeń, by dalej efektywnie wspierać aspiracje finansowe wszystkich naszych klientów.

6

bankomania

Oferta
Banku

PKO Bank Polski zaoferował jedyny w swoim
rodzaju program umożliwiający regularne,
długoterminowe oszczędzanie.

Zrealizuj marzenia
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

K

ażdy z nas ma inne cele życiowe, w związku z tym różne
są nasze preferencje oszczędnościowe. Na rynku finansowym jest
wiele rozwiązań pozwalających
pomnażać pieniądze. Mało jest
jednak bezpiecznych produktów
depozytowych, które pozwalają
gromadzić środki w dłuższej perspektywie.
PKO Pierwszy Kapitał
W  październiku ub.r. PKO Bank
Polski wprowadził do oferty lokatę PKO Pierwszy Kapitał. Powstała ona z myślą o rodzicach dzieci
w wieku od 0 do 12 lat. Produkt
oparty jest o stawkę rynkową
WIBOR 3M (oprocentowanie rynkowe), 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. Kompleksowa oferta regularnego, długoter-

minowego oszczędzania na różne
cele, w której poszczególne opcje
różnią się rodzajem instrumentów,
w jakie chcielibyśmy inwestować
nasze środki, oraz wysokością dokonywanych wpłat. Każdy znajdzie
coś dla siebie.
Program pomaga odkładać pieniądze na określone cele:
• indywidualny – grupa produktów
Kapitał na Marzenia,
• emerytalny – grupa produktów
Kapitał na Emeryturę.
Po wyborze celu oszczędzania musimy zdecydować, w jakie instru-

menty finansowe mają być inwestowane nasze środki, bazując na
trzech kategoriach produktowych:
• depozytowej (100 proc.),
• depozytowo-inwestycyjnej
(50 proc./50 proc.),
• inwestycyjnej (100 proc.).
Każda kategoria produktowa składa się z kilku programów oszczędzania, które charakteryzuje określona comiesięczna kwota wpłat.
Decyzja o wyborze strategii inwestowania zależy zawsze od indywidualnych potrzeb, skłonności do
ryzyka oraz naszych możliwości

finansowych. Doradcy w oddziałach mogą przedstawić klientowi
„prognozę” w zakresie regularnego
oszczędzania na wszystkich kategoriach produktowych. Wsparciem może być kalkulator regularnego oszczędzania, który umożliwi
wykonanie obliczeń: ile należy odkładać miesięcznie, aby osiągnąć
swój cel finansowy, ile zgromadzimy środków pieniężnych przy
dokonywaniu regularnych wpłat
w określonej wysokości czy ile
czasu trzeba oszczędzać, aby osiągnąć swój cel finansowy.

PROGRAM
BUDOWANIA

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 (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

bankomania

ków jest inwestowana w specjalnie wyselekcjonowane portfele
inwestycyjne zarządzane przez
PKO TFI, które są zróżnicowane
pod względem polityki inwestycyjnej, potencjału zysku i poziomu ryzyka. W ramach tych
portfeli można wybrać programy
oszczędzania różniące się wysokością comiesięcznych wpłat.
Do wyboru jest pięć programów.
Wystarczy 100 zł, aby zacząć
oszczędzać na marzenia.

odnowienia. Za regularne oszczędzanie zyskujemy premię odsetkową, która powiększa podstawowe
oprocentowanie. Im większa kwota systematycznych wpłat – tym
większa premia.

Foto: Archiwum

Atuty programu:
• brak wysokich kwot wejściowych (zaczynamy od 100 zł),
• możliwość długoterminowego
oszczędzania (nawet do 45 lat),
• oprocentowanie depozytu oparte 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 programu oraz za nabycie jednostek
uczestnictwa (JU) funduszy inwestycyjnych,
• korzystna formuła opłat za odkupienie JU funduszy inwestycyjnych (od 4. roku oszczędzania
brak opłat),
• możliwość inwestowania w fundusze, których strategia inwestycyjna dostosowana jest do wieku
nabywcy.
Kapitał na Marzenia – oszczędności spełniają marzenia
O produkcie Kapitał na Marzenia
warto pomyśleć wtedy, gdy chcemy zrealizować różne cele, np.
edukację, zakup samochodu, wyjazd na wycieczkę, zakup mieszkania itd. Maksymalny czas oszczędzania to 12 lat – bez możliwości

puje po 24 miesiącach, kolejne
co pół roku.
• Lokata Kapitał na Marzenia
z Portfelem Inwestycyjnym (wariant depozytowo-inwestycyjny
50 proc./50 proc.) – w tym wariancie jedna połowa środków
Kapitał na Marzenia to możliwość
jest wpłacana na bezpieczną
oszczędzania w trzech wariantach:
lokatę bankową, a druga inwePROGRAM
• Lokata Kapitał na Marzenia
stowana w
specjalnie wyselekBUDOWANIA
(wariant depozytowy 100 proc.)
cjonowane portfele inwestycyjne
– charakteryzuje się atrakcyjzarządzane przez PKO TFI, które
nym oprocentowaniem będącym
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produkty przeznaczone do systematycznego oszczędzania na emeryturę. Maksymalny czas oszczędzania to 45 lat (produkt 15-letni

Możliwości oszczędzania na marzenia
LOKATA
„KAPITAŁ NA MARZENIA”
(ALOKACJA - 100%)

LOKATA „KAPITAŁ NA MARZENIA
Z PORTFELEM INWESTYCYJNYM”
(ALOKACJA - 50%/50%)

PREMIA
ODSETKOWA

PROGRAM

PREMIA
ODSETKOWA

PROGRAM
100

+0,10%

PROGRAM
200

+0,20%

PROGRAM
200

+1,20%

+0,30%

PROGRAM
300

+1,30%

PROGRAM
400

+0,40%

PROGRAM
400

+1,40%

PROGRAM
500

+0,50%

PROGRAM
500

+1,50%

PROGRAM
300

PROGRAM

PORTFEL
INWESTYCYNY

WYSPECJALIZOWANY
PROGRAM INWESTYCYJNY
„KAPITAŁ NA MARZENIA
Z PORTFELEM INWESTYCYJNYM”
(ALOKACJA - 100%)

PROGRAM

PORTFEL
INWESTYCYNY

PROGRAM
100

UMIARKOWANY
(55% AKCJE;
45% DŁUŻNE)

DYNAMICZNY
(85% AKCJE;
15% DŁUŻNE)

7

PROGRAM
200

UMIARKOWANY
(55% AKCJE;
45% DŁUŻNE)

PROGRAM
300
PROGRAM
400
PROGRAM
500

DYNAMICZNY
(85% AKCJE;
15% DŁUŻNE)
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z dwukrotną możliwością odnowienia). Za regularne wpłaty można zyskać premię odsetkową. Im
większa deklaracja systematycznych wpłat LOKATA
– tym większa premia.
„KAPITAŁ
MARZENIA” z oferty
Od 5.
roku NA
korzystania
(ALOKACJA - 100%)
każdy otrzymuje dodatkową premię lojalnościową. Są one wypłacane wyłącznie w pierwszym okrePROGRAM

PREMIA
ODSETKOWA

oszczędzania w trzech wariantach:
• Lokata Kapitał na Emeryturę
(wariant depozytowy 100 proc.)
– wystarczy jedynie 200 zł, aby
założyć
lokatę.
Kapitalizacja
LOKATA
„KAPITAŁ
NA MARZENIA
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PORTFELEM
INWESTYCYJNYM”
następuje
co 6 miesię(ALOKACJA - 50%/50%)
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PROGRAM

PREMIA
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INWESTYCYNY

Za regularne wpłaty można zyskać premię
PROGRAM
+0,10%
odsetkową,
która
powiększa oprocentowanie
100
PROGRAM
PROGRAM okresie
podstawowe
w pierwszym
+0,20%
+1,20% umownym.
200
200
PROGRAM
umownym
300

PROGRAM
lat). 300 – po

UMIARKOWANY
(55% AKCJE;
+1,30%
45%programu
DŁUŻNE)
dwie
z każdego

+0,30% 15
sie
(pierwsze
W kolejnych okresach zgromaoszczędzania. W każdym miesiąPROGRAM
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będą
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jest możlisokości+1,50%
zgodnej z15%wybranym
500
500
wość zainwestowania 50 proc. lub
programem.
100 proc. środków w Subfundusze • Lokata Kapitał na Emeryturę
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego,
z funduszem PKO Zabezpieczenia
które charakteryzuje elastyczność
Emerytalnego (wariant depozyw dopasowaniu do wieku (im bliżej
towo-inwestycyjny 50 proc./50
do emerytury, tym bezpieczniejsza
proc.) – ten wariant lokaty jest
alokacja kapitału).
bardzo podobny do wariantu deKapitał na Emeryturę to możliwość
pozytowego opisanego powyżej.

Różnica polega na tym, że połowa środków jest wpłacana na
lokatę bankową, a druga połowa
inwestowana w specjalnie wyseWYSPECJALIZOWANY
lekcjonowane
subfundusze PKO
PROGRAM INWESTYCYJNY
NA MARZENIA
TFI. „KAPITAŁ
Okres umowny
części inweZ PORTFELEM INWESTYCYJNYM”
stycyjnej
rozpoczyna
(ALOKACJA
- 100%) się od dnia
przydziału jednostek uczestnictwa – nie dłużej niż 7 dni od daty
PORTFEL
złożenia
PROGRAMzlecenia ich nabycia.
INWESTYCYNY
• Wyspecjalizowany Program Inwestycyjny
– Kapitał na EmeryPROGRAM
turę100
z funduszem PKO Zabezpieczenia
Emerytalnego
(wariant
UMIARKOWANY
PROGRAM
AKCJE;
inwestycyjny
100 (55%
proc.)
– w tym
200
45% DŁUŻNE)
wariancie całość środków jest
PROGRAM
inwestowana
w specjalnie wyse300
DYNAMICZNYw ralekcjonowane subfundusze
(85% AKCJE;
PROGRAM
mach
funduszy15%zarządzanych
DŁUŻNE)
400
przez PKO TFI: PKO ZabezpieczePROGRAM
nia
Emerytalnego 2040 i PKO
500
Zabezpieczenia
Emerytalnego
2050. Każdy z subfunduszy jest
przeznaczony dla klientów urodzonych w konkretnej dekadzie
XX wieku. Nazwy subfunduszy
odzwierciedlają dekadę, w której
klient osiągnie wiek emerytalny.

Możliwości oszczędzania na emeryturę
LOKATA
„KAPITAŁ NA EMERYTURĘ”
(ALOKACJA - 100%)

LOKATA „KAPITAŁ NA EMERYTURĘ
Z FUNDUSZEM PKO ZABEZPIECZENIA
EMERYTALNEGO”
(ALOKACJA - 50%/50%)

PREMIA
ODSETKOWA

PROGRAM

PREMIA
ODSETKOWA

PROGRAM
200
WPŁATY
200-400

+0,20%

PROGRAM
200
WPŁATY
200-400

+1,20%

PROGRAM
500
WPŁATY
500-1000

+0,50%

PROGRAM
500
WPŁATY
500-1000

+1,50%

PROGRAM

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

WPI „KAPITAŁ NA EMERYTURĘ
Z FUNDUSZEM PKO
ZABEZPIECZENIA
EMERYTALNEGO”
(ALOKACJA - 100%)

FUNDUSZ

FUNDUSZ

PKO
ZABEZPIECZENIA
EMERYTALNEGO
2040

PROGRAM
200

PKO
ZABEZPIECZENIA
EMERYTALNEGO
2040

PKO
ZABEZPIECZENIA
EMERYTALNEGO
2050

PROGRAM
500

PKO
ZABEZPIECZENIA
EMERYTALNEGO
2050

Podstawowe
założenia
pROGRAMU
Część depozytowa:
•O
 twarcie lokaty może nastąpić
wyłącznie w powiązaniu z ROR
w PKO Banku Polskim.
• Każdy program oszczędzania
charakteryzuje określona comiesięczna kwota dopłat (regularne dopłaty).
•P
 osiadacz lokaty deklaruje wnoszenie systematycznych wpłat
w formie bezpłatnego zlecenia
stałego w wysokości zgodnej z wybranym programem
oszczędzania.
•O
 procentowanie podstawowe
oparte jest na stawce referencyjnej WIBOR 3M.
•O
 procentowanie
podstawowe może zostać powiększone
o premię odsetkową lub lojalnościową.
• W  trakcie trwania okresu
umownego nie ma możliwości
zmiany programu oszczędzania.
•O
 procentowanie obniżone a vista (0,01 proc.) – stosowane
w przypadku wyjścia z Programu – za okres pomiędzy kapitalizacjami odsetek.
Część inwestycyjna (w przypadku produktów depozytowo-inwestycyjnych oraz inwestycyjnych):
• Wpłacane środki w całości (100
proc.) bądź w części (50 proc.)
są inwestowane w specjalnie
wyselekcjonowane subfundusze albo portfele inwestycyjne.
•B
 rak opłat za wejście oraz nabycie JU funduszy inwestycyjnych.
• Korzystna formuła opłat za odkupienie Jednostek Uczestnictwa funduszy inwestycyjnych
– od 4. roku oszczędzania bez
opłat za odkupienie.

Poradnik bankowy
Do oszczędzania potrzebna jest motywacja
i postrzeganie swoich finansów w dłuższej
perspektywie czasowej.
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nasza
sonda

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

Foto: East News, Krzysztof Kuczyk/Forum

Sondę przygotowała Anna Nawrocka

Klaudia Gawor
wokalistka,
zwyciężczyni 3. edycji „X Factor”

Łukasz Zagrobelny
wokalista, od lat związany
z Teatrem Muzycznym Roma

Halina Mlynkova
wokalistka

P

M

N

omimo młodego wieku (19 lat – przyp.
red.) lubię planować i myśleć perspektywicznie. Staram się odkładać kwoty proporcjonalne do wpływów na konto. W zawodzie, w którym zarobki są nieregularne,
ta metoda doskonale się sprawdza. Mając
na uwadze, jaką kwotę planuję odłożyć
w danym miesiącu, łatwiej jest mi zaplanować wydatki. Moim celem jest zabezpieczenie 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 wzorca. Obserwuję bliskie mi osoby i od nich
się uczę ekonomii. Podpatrując ich zarządzanie pieniędzmi, wybieram te metody,
które są dla mnie najkorzystniejsze.

oim głównym celem w kwestii oszczędzania
długoterminowego jest zapewnienie sobie
bezpiecznej i stabilnej finansowo emerytury. Wolny zawód, który uprawiam, oprócz prawdziwej satysfakcji i spełnienia zawodowego niesie za sobą
również niepewną przyszłość. Od niemal 15 lat regularnie, co miesiąc, z mojego konta przelewana
jest niezbyt wysoka kwota, która zasila fundusz
emerytalny. Wiem, że za 15 lub 20 lat tak zainwestowane pieniądze dadzą wymierne wyniki finansowe. Oprócz tego staram się kilka, czasami kilkanaście razy w roku odkładać większe sumy, np.
na lokatach terminowych. Od jakiegoś czasu rozważam 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.

iestety, nie mam planu długoterminowego oszczędzania, ale muszę to zmienić. Sama prowadzę dom i powinnam – chociażby ze względu na syna – zacząć myśleć
o „dłuższej perspektywie”. Jakiś czas temu
lokowałam większe środki na dłużej. To pozwalało mi zatrzymać pieniądze i nie wydać
ich od razu.
Obecnie wybieram przede wszystkim lokaty
krótkoterminowe. Są dla mnie najwygodniejsze. Zawsze też stawiam sobie jakiś cel
oszczędzania. Jest to np. zaplanowany remont, wymiana mebli, wyjazd, a czasem typowo kobieca zachcianka. Z doświadczenia
wiem, że warto zrezygnować z niektórych
bieżących wydatków, aby w przyszłości pozwolić sobie na większy zakup lub zrealizować marzenia.
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BADANIA
RYNKU

Tylko 16 proc. Polaków kieruje się mottem
Warrena Buffetta: nie oszczędzaj tego, co zostanie po
wydawaniu, a wydawaj to, co zostanie po oszczędzaniu.

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

M

imo że dwie trzecie z nas
uważa, że warto oszczędzać,
to deklaracja ta nie przekuwa się
na realne decyzje. Raport „Zabezpieczenie finansowe Polaków”
opracowany przez SMG/KRC pokazuje, że jedynie 15 proc. z nas
odkłada systematycznie choćby
niewielkie kwoty. Z kolei z najnowszych badań CBOS (kwiecień
2014) wynika, że 60 proc. Polaków
nie ma żadnych oszczędności,
a 45 proc. przyznaje, że ich gospodarstwa domowe są obciążone
długami. Ci, którzy oszczędzają
blisko 36 proc. kapitału mają odłożone na depozytach bankowych,
27 proc. to aktywa w postaci akcji
i pozostałych udziałów kapitałowych, 26 proc. stanowią aktywa
zgromadzone w funduszach emerytalnych oraz rezerwy ubezpieczeniowe (czyli np. polisy).
Poduszka finansowa
Brak jakichkolwiek pieniędzy odłożonych na poduszkę finansową
najczęściej usprawiedliwiamy niskimi dochodami, kosztownymi
czy niekontrolowanymi wydatkami

oraz niespodziewanymi płatnościami. Często też deklarujemy, że
zwyczajnie nie stać nas na oszczędzanie, ponieważ bieżące wydatki
konsumują całość środków na
życie. Jednak jeśli porównamy
Polskę z Bułgarią czy Rumunią, to
widać, że jesteśmy lepiej sytuowani, a pomimo tego stopę oszczędności mamy niższą. Co ciekawe,
połowa respondentów potwierdza
możliwość odkładania miesięcznie
pewnej sumy, z czego ponad dwie
trzecie z nich jest skłonnych przeznaczać regularnie na dodatkowe
oszczędzanie na przyszłą emeryturę kwotę
poniżej 200 zł, a jedna
trzecia nawet powyżej
200 zł. Wśród tej grupy
są również osoby
o najniższych do-

chodach, które brakiem środków
tłumaczą fakt, że nie oszczędzają.
Skąd te różnice?
– Rozbieżność między tym, że więcej Polaków mówi, że „nie stać ich
na oszczędzanie na emeryturę”,
a deklaracją odkładania comiesięcznie pewnej sumy, jest jedynie
pozorną rozbieżnością. Po pierwsze, jeśli chodzi o stwierdzenie, że
Polaków na coś „nie stać”, nie musi
oznaczać rzeczywistego braku
możliwości finansowych, ale braku motywacji („po co oszczędzać,
lepiej wydać”) oraz zwiększającej
się konsumpcji, która
powoduje
ciągły
wzrost tego, co
wchodzi w koszyk codzien-

nych wydatków. Natomiast kwestia przeznaczania na emeryturę
jakiejś kwoty jest jedynie deklaracją – osób, które to rzeczywiście robią, jest kilkakrotnie mniej
– mówi dr hab. Dominika Maison
z Domu Badawczego Maison.
Krótka perspektywa i na konkretny cel
Z badań przeprowadzonych przez
Fundację Kronenberga „Postawy
Polaków wobec oszczędzania”
wynika, że jeśli się na nie decydujemy, to nie dla samego oszczędzania i budowania zabezpieczeń
na gorsze czasy, tylko w celach
konsumpcyjnych i krótkoterminowo, np. na elektronikę, wypoczynek czy samochód oraz wydatki
na mieszkanie – zbiera na nie ponad jedna czwarta gospodarstw
domowych. Jedynie 10 proc. osób
oszczędzających myśli o terminie
dłuższym niż 3 lata. Dość silnym
motywatorem do odkładania jakichkolwiek środków finansowych
jest także lęk przed nieprzewidzianymi sytuacjami i chęć poprawy swojej sytuacji życiowej.
Konsumpcja i fundusz na czarną
godzinę stanowią ponad 50 proc.
wszystkich oszczędności. Mobilizujemy się więc tylko wtedy, gdy
w stosunkowo niedługim horyzoncie czasowym czeka nas nagroda
w postaci zakupu czy wyjazdu.
Jak lokujemy z myślą o emeryturze
Emerytura znajduje się na sza-

bankomania

Foto: Shutterstock.com

rym końcu rankingu priorytetów
oszczędnościowych. W zależności od źródła danych odkłada na
nią jedynie od kilku do kilkunastu
procent Polaków. A jeśli już się na
to decydujemy, to nie wykorzystujemy w pełni dostępnych na
rynku instrumentów finansowych.
Najchętniej sięgamy po lokaty terminowe lub trzymamy gotówkę na
niskooprocentowanych produktach (36,2 proc.). Drugie miejsce
zajmują polisy na życie z częścią
inwestycyjną. Warto podkreślić, że
aż 25 proc. odkładających na emeryturę wskazało na nieruchomości
jako formę zabezpieczenia. Niestety, nadal popularne jest też trzymanie środków w tzw. skarpecie,
bowiem co dziesiąty z ankietowanych wskazał taką formę oszczędzania 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 poczucie bezpieczeństwa. Zgromadzony kapitał może w całości posłużyć na zakup mieszkania lub na
sfinansowanie wkładu własnego.
Zakup nieruchomości za gotówkę jest atrakcyjnym sposobem na
ulokowanie kapitału, a odkładanie
środków na wkład własny pozwoli uzyskać kredyt na atrakcyjnych
warunkach. Regularne oszczędzanie nawet niewielkich kwot może
znacząco poprawić też naszą
sytuację finansową, gdy będziemy emerytami. Im wcześniej zaczniemy odkładać na ten cel, tym
większa kwotę zbierzemy, przy
jednocześnie mniejszych wyrzeczeniach. Warto również wcześniej
pomyśleć o odłożeniu pieniędzy
np. na święta Bożego Narodzenia,
początek roku szkolnego, komunię
itd., a kredyty gotówkowe spożytkować na inne potrzeby.

Kojarzy się z prądem,
wodą i jedzeniem,
ale też z finansami.
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WARTO
OSZCZĘDZAĆ

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

W

iele osób zwleka z rozpoczęciem oszczędzania,
przedkładając bieżące potrzeby nad zabezpieczeniem swojej
przyszłości, licząc, że wszelkie
niekorzystne sytuacje ich ominą. Tymczasem nawet niewielkie kwoty odkładane regularnie
mogą stanowić w przyszłości
znaczący zastrzyk finansowy.
Przed podjęciem decyzji warto
odpowiedzieć sobie na kilka podstawowych 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 oczekuję 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 dodatkowo prawie połowę kwoty.

Wachlarz możliwości
PKO Bank Polski oferuje kilkadziesiąt różnych produktów oszczędnościowych, 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 oczekujący wyższych stóp zwrotu
mogą też skorzystać z bogatej
propozycji funduszy inwestycyjnych lokujących kapitał w różne
popularne aktywa (akcje, obligacje, surowce, towary). Z kolei dla

klienta ustalonych z góry środków (stałych lub uzależnionych
od wartości transakcji kwot)
każdorazowo, kiedy na rachunku
dokonywana jest transakcja bezgotówkowa (np. płatności kartą
debetową, za pośrednictwem IKO,
przelewy z rachunku). Dzięki takiemu 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

Klienci oczekujący wyższych stóp zwrotu
mogą skorzystać z bogatej propozycji funduszy inwestycyjnych
wszystkich oczekujących wyższych stóp zwrotu, ale ceniących
sobie bezpieczeństwo przygotowano ofertę lokat strukturyzowanych ze 100-proc. ochroną kapitału. Nowością w ofercie Banku
wprowadzoną w 2014 roku jest
program autooszczędzania. Polega on na przelewaniu na konto

przeznaczone są dla klientów, którzy chcą ulokować swoje pieniądze bezpiecznie, zyskując przy tym
gwarancję atrakcyjnego oprocentowania. Produkty te mogą być
odnawialne. Należy do nich np.
lokata 24-miesięczna. Można również skorzystać z formuły 3 w 1, co
oznacza, że okres funkcjonowania
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każdej lokaty składa się z trzech
części o długości 3, 9 i 12 miesięcy. W ofercie PKO Banku Polskiego znajdują się także produkty
łączące funkcję standardowej lokaty z funduszem inwestycyjnym.
Na start wystarczy 100 zł (w przypadku Lokaty Kapitał na Marzenia) i decyzja, w jakim horyzoncie
czasowym chcemy oszczędzać.
Nie bójmy się funduszy
PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych inwestuje w różne
instrumenty finansowe, oferując
ponad 40 różnorodnych typów
funduszy i programów inwestycyjnych. Daje nam to nawet przy
niewielkich kwotach możliwość
dywersyfikacji inwestycji. Zaletą inwestowania w fundusze jest
również możliwość decydowania
o tym, kiedy i ile środków wpłacamy 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 Wartościowych w Warszawie. Inwestycja
w fundusz Akcji polecana jest
osobom planującym dłuższy horyzont inwestycyjny, które mają
zamiar skorzystać z oszczędności
najwcześniej za kilka lat (np. od-

kładającym na dostatnią emeryturę). Fundusze mieszane (Fundusz
Zrównoważony i Stabilnego Wzrostu) są rekomendowane osobom
o krótszych planach inwestycyjnych (3–4 lata). Fundusz Obligacji
to produkt dla pragnących oszczędzać co najmniej 18 miesięcy. Dla
tych, którzy wybierają krótsze terminy, przeznaczony jest Fundusz
Skarbowy oraz Rynku Pieniężnego.
Obligacje skarbowe
Emitowane są co miesiąc i sprzedawane po cenie równej wartości

w pigułce
• Fundusze inwestycyjne PKO TFI
– łączą zalety systematycznego
okładania pieniędzy w Banku,
inwestowania na giełdzie, w obligacje i bony skarbowe.
• Produkty strukturyzowane – zapewniają 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, którzy szukają bezpiecznych, zarówno średnio-, jak i długookresowych form oszczędzania.
• Lokaty – w ofercie Banku jest
kilkanaście lokat tradycyjnych
połączonych z funduszem inwestycyjnym i w kilku walutach.

nominalnej, tj. 100 zł lub w ramach zamiany po 99,90 zł. Wśród
nich dostępne są obligacje dwu-

odsetek i wyższą rentownością.
Osoby, które rozważają oszczędzanie na emeryturę w trzecim fi-

PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych
inwestuje w różne instrumenty finansowe,
oferując ponad 40 różnorodnych typów
funduszy i programów inwestycyjnych.
letnie (DOS), ze stałym oprocentowaniem, 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 rozwiązaniem mogą okazać się obligacje ze zmiennym oprocentowaniem: trzyletnie (TOZ) – w których
co pół roku otrzymujemy wypłatę
odsetek, lub czteroletnie (COI) –
w tym przypadku każdego roku.
Dla osób, które myślą o oszczędzaniu w dłuższej perspektywie,
ciekawą propozycją są obligacje
dziesięcioletnie (EDO). Charakteryzują się one zmiennym oprocentowaniem, roczną kapitalizacją

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 finansowych, to mogą one pełnić funkcję
funduszu na realizację marzeń.
Wśród najczęściej wymienianych
jest zakup domu, wyjazd na wycieczkę zagraniczną i realizacja
pasji. Nic nie stoi na przeszkodzie,
aby marzenia te stały się rzeczywistością. Musimy jednak pomyśleć o tym już dzisiaj.

bankomania
Jednym z celów PKO Banku Polskiego jest szerzenie
wiedzy finansowej wśród dzieci. W obrębie szkół służy
temu SKO i lekcje przedsiębiorczości.

edukacja
ekonomiczna

Akademia
młodego finansisty
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

W

Foto: Shutterstock.com

yrośli w świecie nowoczesnych 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 rozbudowuje rewolucyjną ofertę PKO Junior
o kolejne nowatorskie rozwiązania.
Z dostępu do rachunku przez internet, 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 bohaterką dwóch produktów: breloczka do
płatności zbliżeniowych oraz gry
na komórkę „Przygody z Lokatką”.
Przedpłacona karta MasterCard
do płatności zbliżeniowych i transakcji w internecie funkcjonuje jako
zabawny brelok w kształcie żyrafki
lub Śmigacz – silikonowy prostokątny gadżet. Jeszcze nigdy dostęp do
swoich pieniędzy nie był dla dzieci
tak prosty!
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Biedny jest tylko ten, kto nie ma
wiedzy
Początek roku szkolnego to doskonały moment, aby z nowoczesnego
i przyjaznego serwisu zaczęli korzystać nowi uczniowie. SKO Konto dla
Ucznia umożliwia gromadzenie i przechowywanie pieniędzy przez dzieci
w wieku 6-13 lat. A  jak zacząć? Jeżeli szkoła, w której uczy się dziecko,
uczestniczy w programie Szkolnych
Kas Oszczędności, wystarczy wypełnić oświadczenie (dostępne w szkole), podpisać je i przekazać nauczycielowi, który opiekuje się SKO. Jeśli
zaś szkoła nie uczestniczy w programie, trzeba zgłosić się z tą informacją
do najbliższego oddziału PKO Banku
Polskiego.
Bank uczestniczy też w inicjatywach,
których celem jest pokazywanie dzieciom nowych rozwiązań. Dlatego
Fundacja PKO Banku Polskiego wraz
z Fundacją Edukacja dla Przyszłości
zaangażowała się w propagowanie
misji Khan Academy. Celem działalności organizacji stworzonej przez
Salmana Khana jest wielokierunko-

Jak oszczędzam
Karolina, 9 lat
Systematycznie odkładam pieniądze, bo bardzo chciałabym
mieć własny aparat fotograficzny. 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 oszczędzaniu, oglądam różne filmiki
na ten temat, a oprócz tego
czytam „Brawo Bank”. Ostatnio były w nim ciekawe rebusy
o oszczędzaniu.

we kształcenie na najwyższym poziomie za pośrednictwem internetu.
Uczniowie biorący udział w programie spędzą 20 proc. czasu na oglądaniu filmów edukacyjnych i robieniu
ćwiczeń, a resztę poświęcą zajęciom
kreatywnym, rozwijającym pasje
sportowe, plastyczne, muzyczne itp.
Khan Academy stworzyła bazę darmowych filmów edukacyjnych m.in.
z matematyki, historii, fizyki, chemii,
biologii, astronomii, ekonomii, informatyki. Miniwykłady udostępniane
są na ogólnodostępnej platformie
www.khanacademy.org.
PKO Bank Polski od wielu lat udostępnia też nowoczesne i praktyczne materiały edukacyjne dostępne zarówno
w tradycyjnym papierowym wydaniu, jak i w wersji elektronicznej oraz
na urządzenia mobilne (magazyn
„Brawo Bank”, portal Bankomania).
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Usługi
Banku

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

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


D

la wielu klientów nadal najważniejszy jest osobisty lub
telefoniczny kontakt z doradcą
i konsultantem, ale widoczny jest
trend wskazujący na wzrost znaczenia mediów społecznościowych.
Całą dobę, siedem dni w tygodniu
Najszybszym sposobem na uzyskanie niezbędnych informacji lub
dokonanie zlecenia jest telefon do
Contact Center PKO Banku Polskiego, lidera w jakości obsługi klientów. Pytania i dyspozycje przyjmowane są 24 godziny na dobę, przez
7 dni w tygodniu. W przypadku
infolinii iPKO i Inteligo po wybraniu numeru zostaniemy poproszeni
o zalogowanie się do serwisu telefonicznego 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 (formularz kontaktowy) lub z serwisu
transakcyjnego iPKO i Inteligo (Centrum kontaktu – Napisz do nas).

Wielu młodych klientów wybiera media społecznościowe,
a w szczególności Facebooka.
Specjalnie dla nich PKO Bank
Polski uruchomił aplikację umożliwiającą znalezienie odpowiedzi
na najczęściej zadawane pytania
o produkty i usługi oraz przesłanie
zgłoszenia lub zapytania do konsultantów infolinii.
Indywidualne podejście
Sprawy trudne wymagają osobistego podejścia i niestandardowych rozwiązań. Zajmuje się nimi
rzecznik klienta. Reprezentuje on
stanowisko klientów, uwzględnia
ich sugestie, propozycje zmian

itd. Prośbę i interwencje do rzecznika klienta można zgłosić:
• pocztą tradycyjną na adres
korespondencyjny:
Rzecznik
klienta, PKO Bank Polski, ul. Puławska 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 poszukiwanie niestandardowych rozwiązań, wypracowanie porozumienia satysfakcjonującego obie
strony. Zmieniają się warunki
rynkowe, sposoby kontaktu
z Bankiem, ludzkie przyzwyczajenia, ale nie zmienia się jedno:
oczekiwanie klientów, że Bank
będzie instytucją zaufania publicznego, otwartą na dialog
i współpracę – mówi Monika
Poncyliusz, rzecznik klienta PKO
Banku Polskiego.
Warto pamiętać, że w sprawach
finansowych nie ma błahych tematów, a dialog to zawsze najlepszy sposób rozwiązywania
problemów.

Najważniejsze
numery
telefonów
Infolinia PKO Banku Polskiego:
•d
 la dzwoniących w kraju:
801 302 302,
•d
 la dzwoniących w kraju, z zagranicy i z telefonów komórkowych: (+48) 81 535 65 65.
Kartolinia:
•d
 la dzwoniących w kraju:
801 124 365,
•d
 la dzwoniących w kraju, z zagranicy i z telefonów komórkowych: (+48) 81 535 60 50, (+48)
22 639 66 00.
Dla użytkowników serwisów
bankowości elektronicznej iPKO:
•d
 la dzwoniących w kraju:
801 307 307,
•d
 la dzwoniących w kraju, z zagranicy i z telefonów komórkowych: (+48) 81 535 60 60.
Dla użytkowników serwisów
bankowości elektronicznej Inteligo:
•d
 la dzwoniących w kraju:
801 121 121,
•d
 la dzwoniących w kraju, z zagranicy i z telefonów komórkowych: (+48) 81 535 67 89.

bankomania
Komisja Nadzoru Finansowego zobowiązała
banki do pełnego informowania klientów
o oferowanym ubezpieczeniu.

Ubezpieczenia
bankowe

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

U

Foto: Shutterstock.com

bezpieczenia należą do najbardziej złożonych produktów
finansowych. Ich ocena wymaga
specjalistycznej wiedzy. Większość
klientów nie wie, jaką wartość ma
proponowany produkt ubezpieczeniowy. Dlatego też autorzy Rekomendacji U wydanej w czerwcu tego roku
przez Komisję Nadzoru Finansowego
najwięcej uwagi poświęcili obowiązkom informacyjnym. Na wdrożenie
rekomendowanych przez KNF dobrych praktyk, lepiej chroniących interes i bezpieczeństwo klientów, banki mają czas do 31 marca 2015 roku.
Informacja to podstawa
Dokument KNF obliguje banki do zapewnienia pełnej i przejrzystej informacji na temat oferowanego ubezpieczenia, jego rzeczywistych kosztów,
wyłączenia bądź ograniczenia firmy
ubezpieczeniowej. Klient powinien
również wiedzieć, czy warunkiem niezbędnym do otrzymania np. kredytu
hipotecznego lub karty kredytowej
jest wykupienie ubezpieczenia.

Kto jest kto
Bezpośrednim powodem do opracowania Rekomendacji U była niejasna
rola banków łączących w przypadku
tego produktu funkcję ubezpieczającego i pośrednika ubezpieczeniowego. Podwójna rola utrudniała
ocenę, czy bank występuje jako
strona umowy, czy też reprezentuje
interesy ubezpieczonego. Rekomendacja U doprecyzowuje ten podział
i daje pełną wiedzę na temat praw
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i obowiązków wobec banku z jednej
strony, a ubezpieczyciela z drugiej.
Wolność wyboru
Komisja Nadzoru Finansowego odniosła się też do kwestii ograniczonej
swobody wyboru ubezpieczyciela.
Banki najczęściej wskazywały klientom konkretną firmę. Nowe zasady
wprowadzają swobodę wyboru oferty spośród wszystkich dostępnych
na rynku. Należy się spodziewać, że

większa konkurencyjność pomiędzy 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 korzystać z bogatej palety produktów
oferowanych przez wielu ubezpieczycieli. Utrzymanie swobody wyboru to jeden z filarów opracowywanego właśnie w Banku nowego
modelu bankowości ubezpieczeniowej.
Nowy model bancassurance
Zasadnicze zmiany podyktowane są
nie tylko wymogami Rekomendacji U, ale przede wszystkim potrzebą
uatrakcyjnienia oferty ubezpieczeniowej Grupy PKO. Dlatego też Bank
pracuje obecnie nad tworzeniem
własnej palety najwyższej jakości
ubezpieczeń. W pierwszej kolejności
– pod marką PKO Ubezpieczenia – ruszy oferta ubezpieczeń na życie. Pozostałe ubezpieczenia osobowe i majątkowe dla klientów indywidualnych
oraz sektora MSP będą rozwijane
przez nowo utworzoną spółkę majątkową, 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 wykorzystaniem 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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Oferta
Banku

Z punktu widzenia przyszłej emerytury dla każdego
z nas najważniejsze jest pytanie: kiedy i jak rozpocząć
dodatkowe oszczędzanie z myślą o jesieni życia.

Solidny kapitał
na przyszłość
Czas jest największym sprzymierzeńcem
oszczędzających. Jeśli zaczniemy regularnie
inwestować już dziś, choćby niewielkie kwoty,
bez większych wyrzeczeń zabezpieczymy
finansowo swoją przyszłość. 
Roman Grzyb


O

FE czy ZUS? Ten dylemat –
chwilowo – mamy już za sobą.
Do końca lipca należało podjąć decyzję o przekazywaniu składek do
OFE i ZUS lub w całości do ZUS.
Na kontynuowanie oszczędzania
w otwartym funduszu emerytalnym 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 widzenia przyszłej emerytury dla każdego z nas znacznie ważniejsze jest
inne pytanie: kiedy i jak rozpocząć
dodatkowe oszczędzanie z myślą
o jesieni życia? Jedno jest bowiem
pewne: obowiązkowe filary systemu emerytalnego nie pozwolą nam
zachować poziomu życia z czasów
aktywności zawodowej. Musimy
liczyć się z tym, że przyszłe świadczenie emerytalne będzie znacząco niższe niż ostatnia wypłata.
Dlatego też dodatkowe działania
na rzecz zbudowania kapitału na

przyszłość to nie luksus, ale konieczność.
Dobra wiadomość jest taka, że wystarczą naprawdę niewielkie kwoty, by zbudować solidny kapitał
z myślą o emeryturze. Pod warunkiem że zaczniemy oszczędzać jak
najwcześniej i będziemy to robić
regularnie.
Warto wyciągać wnioski z doświadczeń innych krajów. W Europie Zachodniej dobrowolne plany i programy emerytalne są powszechne,
np. w Holandii korzysta z nich 90
proc. czynnych zawodowo, w Danii 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 inwestowanie co miesiąc 200 zł (ze średnią stopą zwrotu 6 proc.), za 30 lat

zgromadzi 201,9 tys. zł. Jego rówieśnik, który odłoży decyzję o oszczędzaniu o dekadę, a chciałby w wieku 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 systematycznym oszczędzaniu. Szeroka gama
rozwiązań w ofercie PKO Banku
Polskiego pozwala stworzyć optymalny zestaw długoterminowych
inwestycji dla każdego, niezależnie
od stopnia akceptacji ryzyka (od
lokat po fundusze akcji), horyzontu
inwestycji oraz możliwości finansowych. Warto zainteresować się
rozwiązaniami, które dodatkowo
motywują preferencjami podatkowymi (opisane niżej IKE i IKZE).
Na każdy cel
Nowością w ofercie PKO Banku
Polskiego jest Program Budowania

Kapitału (PBK). Jedną z jego dwóch
propozycji, obok Kapitału na Marzenia, jest Kapitał na Emeryturę
stworzony specjalnie dla osób,
które chcą regularnie i długoterminowo inwestować z myślą o emeryturze. Program został szczegółowo przedstawiony na stronie 6
magazynu.
– Kompleksowy program oszczędzania na przyszłą emeryturę to
dla naszych klientów ogromna
szansa na zebranie odpowiednich środków na to, by w pełni
cieszyć się latami po zakończeniu
aktywności zawodowej – mówi
Artur Smolarczyk z Departamentu Produktów Inwestycyjnych
i Ubezpieczeniowych PKO Banku
Polskiego.
Podatkowa „marchewka”
Myśląc o zabezpieczeniu emerytalnym, warto skorzystać z dwóch,
preferencyjnych podatkowo roz-
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wiązań, które przygotowano specjalnie dla osób chcących budować
kapitał w długim terminie z myślą o oszczędzaniu na emeryturę.
Charakter ulgi podatkowej jest
inny w każdym ze wspomnianych
przypadków: przy Indywidualnych
Kontach Emerytalnych (IKE) „nagrodą” jest zwolnienie zysków, wypracowanych przez zgromadzone
oszczędności, z podatku od zysków
kapitałowych (obecnie na poziomie
19 proc.). Można jednak po nią sięgnąć dopiero po spełnieniu warunków wskazanych w ustawie o IKE.
Generalnie zwolnienie z podatku
uzyskuje się w chwili ukończenia
55. lub 60. roku życia i nabycia
uprawnień emerytalnych, pod warunkiem że wcześniej, w minimum
pięciu dowolnych latach kalendarzowych, były dokonywane wpłaty
na to konto emerytalne.
Tymczasem Indywidualne Konta Zabezpieczenia Emerytalnego
(IKZE) „nagrodę” oferują już na
starcie. Jest nią prawo do pomniejszenia podstawy do opodatkowania oszczędzającego o dokonane
wpłaty w ramach corocznie ustalonego limitu.
Limit wpłat na IKE na rok 2014 wynosi 11 238 zł, a dla IKZE 4495,2 zł.
Oznacza to, że w ramach obu
typów kont możemy rocznie inwestować 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 złotych. Oczywiście, nie musimy wykorzystywać całości limitu – najważniejsze, 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,

inwestując 6 tys. zł rocznie (500 zł
miesięcznie) przez 30 lat ze średnią
stopą zwrotu 6 proc., zgromadzimy 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, oznaczałoby to konieczność odprowadzenia 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 wykorzystujących preferencje związane
z IKE. Pamiętajmy jednak, że każdy 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 bezpieczny i przewidywalny sposób
budować kapitał na emeryturę.
Elastyczna formuła sprawia, że
pieniądze można wpłacać w dowolnej wysokości (do limitu w danym 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 papierach 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 instrumenty (np. fundusze akcyjne). Mimo

wahań kursów w długim terminie
zazwyczaj akcje dają ponadprzeciętne stopy zwrotu, a regularne
inwestowanie – w różnych fazach
cyklu koniunkturalnego – dodatkowo uniezależnia nasze oszczędności od rynkowej zmienności. To zasługa 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 zdecydować się na IKE-Inwestycje, pro-
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maksymalnego pomniejszenia zobowiązania podatkowego za 2014
rok. Natomiast od kwoty wypłaty środków z IKZE, już w wieku
emerytalnym, będzie potrącany
zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 10 proc. Gdyby
zaszła potrzeba wcześniejszego
(przed osiągnięciem wieku emerytalnego) wycofania pieniędzy
z IKZE, musimy wykazać kwotę
zwrotu w zeznaniu podatkowym
za rok, w którym go otrzymaliśmy.
Zapłacimy od niego podatek dochodowy według skali odpowiednio 18 proc. lub 32 proc.

Dla osób, które nie lubią ryzyka, stworzono
Rachunek Lokacyjny SUPER-IKE. Pozwala on
w bezpieczny i przewidywalny sposób budować kapitał na emeryturę.
wadzone przez Dom Maklerski PKO
Banku Polskiego. Konto zapewnia
pełną swobodę inwestycji w papiery 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 skarbowych (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 konto 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

W ofercie Grupy Kapitałowej PKO
Banku Polskiego ulgę podatkową zapewnia konto PKO IKZE.
Środki inwestorów lokowane są
w jednostki opisanego wcześniej
funduszu zrównoważonego, stworzonego z myślą o zabezpieczeniu
emerytalnym. Minimalna kwota
wpłat na PKO IKZE wynosi 50 zł.
Najważniejsza: regularność
Minimalne kwoty wpłat na poczet
produktów zabezpieczenia emerytalnego, oferowanych przez PKO
Bank Polski oraz PKO BP BANKOWY PTE obalają dość powszechne
przekonanie, że oszczędzać mogą
tylko bogaci. Warto tak przemodelować domowy budżet, by znalazła
się w nim kwota, choćby niewielka,
która pozwoli budować kapitał na
emeryturę. Tak jak wspomniano,
najważniejsza jest regularność. Lepiej inwestować co miesiąc choćby
100 zł, niż żyć iluzją, że już wkrótce uda nam się odkładać znacznie
więcej.
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Giełda jest platformą, która umożliwia przedsiębiorcom
pozyskanie finansowania na rozwój, a inwestorom daje
okazję do zwiększenia kapitału.

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

P

oprawiająca się sytuacja gospodarcza kraju i wciąż atrakcyjne wyceny aktywów to dobry
moment na rozpoczęcie oszczędzania z wykorzystaniem instrumentów giełdowych.
Co oferuje GPW?
Na Giełdzie Papierów Wartościowych (GPW) w Warszawie notowane są różne rodzaje papierów
wartościowych. Wśród inwestorów indywidualnych tradycyjnie
najpopularniejsze są akcje. Na
rynku podstawowym dostępne
są akcje 380 spółek operujących

rzy mają też do dyspozycji rynek
NewConnect, na którym notowanych jest już 440 firm – to przede
wszystkim niewielkie młode spółki, których akcje obarczone są
większym ryzykiem, ale też dają
szansę na duże zyski. W ostatnim
czasie coraz większą popularnością 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

Na giełdzie nieustannie pojawiają się
nowe perspektywiczne papiery wartościowe oraz znikają papiery przedsiębiorstw, które nie odniosły sukcesu
– to nieodłączny jej element.
przeważnie na terenie Polski,
choć są i spółki z rynków zagranicznych (np. chińska spółka
Peixin, której ofertę przygotowywał Dom Maklerski PKO). Poza
rynkiem podstawowym inwesto-

także dobrym sposobem na dywersyfikację i stabilizację wycen
portfela posiadanych papierów
wartościowych. Aby handlować
papierami wartościowymi, należy otworzyć rachunek w domu

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 funkcjonowania rynku kapitałowego.
Na co należy zwrócić szczególną
uwagę?
Na giełdę trzeba patrzeć długoterminowo
Giełdy w swojej historii zawsze
przeżywały okresy hossy, podczas których inwestorzy pomnażali 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 długoterminowo. Dziś WIG, główny
indeks polskiej giełdy, wynosi ok.
50 tys. pkt, czyli jest 2,5-krotnie wyższy niż w najgorszym

momencie 2009 roku i prawie
4-krotnie wyższy niż w 2003 roku.
Spośród wszystkich inwestorów,
którzy postanowili zainwestować na giełdzie i na niej zostali,
dziś straty mają wciąż tylko ci,
którzy wchodzili na giełdę u samego szczytu hossy (2007 rok),
ale straty te systematycznie się
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kurczą, a niedługo mogą zamienić
się w zyski.
Ważna jest dywersyfikacja
Na giełdzie nieustannie pojawiają się nowe perspektywiczne papiery wartościowe oraz znikają
papiery przedsiębiorstw, które
nie odniosły sukcesu – to nieodłączny jej element. Inwestując
w papiery wartościowe niewielu spółek, inwestor naraża swój
portfel na nadmierną zmienność.
Skutkiem mogą być zyski większe
niż przeciętnie osiągane na rynku, ale istnieje też duże ryzyko,
że spółka, której akcje zakupił inwestor, zbankrutuje i wtedy cały
zgromadzony kapitał przepadnie.
Dlatego ważna jest szeroka dywersyfikacja obejmująca nie tylko 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 zyskami z pozostałych. Dywersyfikacja
zabezpiecza też przed kłopotami
całych branż, które również od
czasu do czasu się pojawiają (np.
ostatnie problemy branży budowlanej) oraz przed cyklicznością
koniunktury – zwykle, kiedy tanieją akcje, drożeją obligacje i na
odwrót.
Fundusze inwestycyjne wymagają mniejszej wiedzy
Dla inwestorów, którzy chcą pomnażać swoje oszczędności za
pośrednictwem inwestycji giełdowych oraz są skłonni zaakceptować ryzyko, jakie się z tym wiąże,
ale jednocześnie nie dysponują
odpowiednią wiedzą w tym zakresie i nie mają czasu, aby ją
uzupełnić, lepszym rozwiązaniem
niż samodzielne inwestowanie na
GPW jest skorzystanie z oferty
funduszy inwestycyjnych. Oferta dostępna na polskim rynku
jest szeroka. Obejmuje zarówno

bezpieczne fundusze obligacji
skarbowych, jak i fundusze inwestujące w obligacje korporacyjne, akcje, surowce czy towary – w tym fundusze skupiające
się na konkretnych rynkach (np.
fundusze biotechnologii i innowacji) czy operujące na rynkach
zagranicznych (np. fundusze ak-
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sie giełda, są lokaty strukturyzowane z ochroną kapitału. Zysk
z zainwestowanych środków, tak
jak w przypadku samodzielnych
inwestycji czy tych z udziałem
funduszy inwestycyjnych, uzależniony jest od wycen aktywów,
na których oparta jest lokata –
mogą to być akcje wybranych

Oszczędzanie za pośrednictwem funduszy
inwestycyjnych jest proste – wymaga otwarcia rejestru, wyboru funduszu inwestycyjnego
i przelania środków na odpowiednie konto.
cji rynków wschodzących). Powszechnie dostępne są też fundusze mieszane, których strategia
zakłada inwestowanie zarówno
w obligacje, jak i akcje. Oszczędzanie za pośrednictwem funduszy inwestycyjnych jest proste – wymaga otwarcia rejestru,
wyboru funduszu inwestycyjnego
i przelania środków na odpowiednie konto. W zamian za prowizję
i opłatę za zarządzanie profesjonaliści będą dokonywać inwestycji, które ukształtują wartość
jednostek uczestnictwa zakupionych przez inwestorów. Poziom
specjalistycznej wiedzy, jakim
musi dysponować klient funduszu, jest zdecydowanie mniejszy
niż w przypadku samodzielnych
inwestycji na GPW, choć we własnym interesie powinien on mieć
podstawową wiedzę na temat
funkcjonowania rynków kapitałowych. Będzie ona przydatna przy
wyborze odpowiedniego funduszu inwestycyjnego.
Lokaty strukturyzowane gwarantują bezpieczeństwo
Jednym z mniej ryzykownych
sposobów na oszczędzanie z wykorzystaniem korzyści, jakie nie-

spółek, waluty zagraniczne czy
surowce. Zaletą tej formy oszczędzania w PKO Banku Polskim jest
100-proc. pewność zwrotu wpłaconego 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 inwestycyjnych czy bezpośrednich
inwestycji na giełdzie, ponieważ
w tym przypadku to bank ponosi 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 przypadku część środków gromadzona
jest na oprocentowanej lokacie,
a część inwestowana jest w funduszu inwestycyjnym. Środki na
oprocentowanej lokacie są całkowicie bezpieczne, a te przekazane
do funduszu podlegają takim samym zasadom, jak zwykła inwestycja w funduszu inwestycyjnym
– zyski powiększą konto klienta,
ale w razie strat trzeba się liczyć
z uszczupleniem kapitału.
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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

R

ollercoaster – to porównanie często występuje w opisie
wydarzeń na rynku walutowym.
Wystarczy jeden impuls z którejś
z liczących się gospodarek świata – na przykład zapowiedź zmian
w polityce monetarnej czy odbiegające od oczekiwań odczyty danych
makroekonomicznych – by serwery
obsługujące największą giełdę walut rozgrzały się do czerwoności,
a kursy walutowe zmieniały się
nawet kilka razy w ciągu sekundy.
Niczym w klasycznym dominie, informacja wpływa nie tylko na kurs
waluty danego kraju, lecz także
wielu innych.
Zmiany jak w kalejdoskopie
To właśnie zmienność decyduje o atrakcyjności rynku Forex.
W przypadku giełd akcji najczęściej zysk płynie ze wzrostu cen
posiadanych walorów. Na rynku
walutowym tendencja nie ma znaczenia – możemy zarabiać zarówno na wzrostach, jak i spadkach
wybranych walut. O ile, oczywiście, dobrze „obstawiliśmy” kierunek zmian. Intensywność ruchów
sprawia, że na rynku Forex można

bardzo szybko – nawet kilkukrotnie w ciągu jednego dnia – wygrać
albo… przegrać.
Emocje pod kontrolą
Jeszcze dekadę temu rynek
Forex był dostępny tylko dla dużych
podmiotów. Teraz, dzięki nowoczesnym narzędziom transakcyjnym
każdy może spróbować swoich sił.
Proste zasady i obietnica szybkiego

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

Zanim zaczniemy inwestować pieniądze
na rynku Forex, warto zapoznać się
z rachunkiem demonstracyjnym
dostępnym na stronie www.pkofx.pl.
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 determinujących zachowania rynków
finansowych. Należy mieć także

Poznać lepiej Forex
Od września klienci Domu Maklerskiego PKO Banku Polskiego, którzy
chcą zdywersyfikować portfel inwestycji, mogą inwestować także na
rynku Forex, wykorzystując nowoczesną platformę Supermakler FX.
– Mimo wysokiego, unikalnego
w skali naszego rynku, poziomu zaawansowania technologicznego naszego narzędzia
inwestor finalnie ma do czy-

nienia z intuicyjną, wręcz banalną w obsłudze platformą
– podkreśla Tomasz Niemiec,
menedżer zespołu obsługującego klientów rynku Forex w Domu
Maklerskim PKO Banku Polskiego.
Zważywszy na fakt, że edukacja
ma kluczowe znaczenie dla osób
rozpoczynających przygodę z rynkiem Forex, wprowadzaniu nowej
usługi towarzyszy wiele szkoleń
dotyczących m.in. strategii inwestycyjnych. Praktyczny pakiet
informacji dla początkujących inwestorów jest dostępny na stronie 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 demonstracyjnym dostępnym na stronie
www.pkofx.pl.
– Daje on inwestorowi możliwość
testowania różnego rodzaju strategii oraz poznania funkcjonalności
platformy bez angażowania realnych 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 „prawdziwych” pieniędzy generuje zupełnie
inne emocje. Zdarza się, że inwestorzy podejmują decyzje, których
„na chłodno” nigdy by nie brali
pod uwagę. Dlatego tak ważna jest
cierpliwość oraz konsekwentna realizacja swojej strategii już na rachunku rzeczywistym.

bankomania
Dobrze ulokowane pieniądze mogą znacząco powiększyć
nasz majątek. Jak to jednak zrobić, aby zarobić,
a nie stracić. O rady poprosiliśmy dwóch ekspertów.
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Bezpieczne
inwestycje
Przygotowała Anna Nawrocka
Paweł Małmyga
analityk Biura Analiz Rynkowych
Domu Maklerskiego PKO Banku Polskiego

Z

aczynając 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

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

Iwona Sroka
ekonomistka, prezes zarządu Krajowego
Depozytu Papierów Wartościowych oraz
KDPW_CCP

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.

P

rzystępując do inwestowania,
przede wszystkim musimy sobie
odpowiedzieć na kilka pytań: jaki jest
nasz cel, jaki przyjmujemy horyzont
czasowy, jaką kwotę możemy przeznaczyć na inwestycje oraz to, ile na
takiej inwestycji chcemy zarobić. Kluczowa będzie również kwestia, jaki
poziom ryzyka inwestycyjnego możemy zaakceptować. Inwestowanie na
rynku akcji, choć może przynieść pokaźne zyski, wiąże się także z ryzykiem
straty i wymaga podstawowej wiedzy
ekonomicznej oraz zdolności analizowania informacji gospodarczych. Instrumenty 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 bezpieczeństwie naszych środków. Dlatego należy dokładnie sprawdzić wiarygodność instytucji, której powierzamy
oszczędności – czy ma wymagane
prawem zezwolenia na prowadzenie

Jeżeli chodzi
o inwestowanie
w nieruchomości, złoto,
dzieła sztuki, monety,
to konkurencja na tym
rynku nie jest jeszcze
duża.
swojej działalności, kto kieruje takim
podmiotem, czy środki, którymi zarządza, mają gwarancję Bankowego
Funduszu Gwarancyjnego lub czy są
objęte systemem rekompensat prowadzonym przez Krajowy Depozyt
Papierów Wartościowych. Jeżeli chodzi
o inwestowanie w nieruchomości, złoto, dzieła sztuki, monety, to konkurencja 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 finansowy stale dostarcza nam innowacji.
Warto więc śledzić jego rozwój.
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Pakiety produktów to jeden
z najważniejszych trendów w usługach
bankowych dla przedsiębiorców.

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

M

ikro, małe i średnie firmy
pozostają w centrum uwagi 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 wytwarzają blisko połowę krajowego
PKB. Pracuje w nich dwie trzecie
aktywnych zawodowo Polaków.
PKO Bank Polski, dostrzegając
potencjał rozwojowy sektora, zapewnia przedsiębiorcom sprawną,
nowoczesną i atrakcyjną cenowo
obsługę finansów na każdym etapie rozwoju firmy. Kompleksowe
rozwiązania adekwatne do skali działalności znajdzie zarówno
właściciel osiedlowego sklepu,
jak i rozbudowanej sieci handlowej. Podstawowym produktem dla
przedsiębiorców jest oczywiście
rachunek bankowy.

Jak wybrać najlepszy rachunek dla
swojej firmy?
Warto zacząć od tego, że w obecnej sytuacji rynkowej przedsiębiorcy, 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 właściwego wyboru takiego pakietu jest

stawiających pierwsze kroki biznesowe 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 otrzymuje: rachunek bieżący w złotych,
kartę debetową, dostęp do bakowości internetowej iPKO i wyciągi elektroniczne. Ponadto w ciągu miesiąca

PKO Bank Polski oferuje aż cztery pakiety
biznesowe, które w miarę potrzeb mogą
być poszerzane o dodatkowe usługi.
analiza zapotrzebowania dokonana
przez samego przedsiębiorcę w konsultacji z bankowym doradcą.
PKO Bank Polski oferuje aż cztery
pakiety biznesowe, które w miarę
potrzeb mogą być poszerzane o dodatkowe usługi. Podstawowym,
przeznaczonym dla przedsiębiorców

może wykonać 5 bezpłatnych przelewów internetowych w kraju, a na 6
miesięcy dostaje darmowy dostęp do
platformy w celu prowadzenia księgowości. Na tym nie koniec. To, co dla
wielu przedsiębiorców ma duże znaczenie, 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 Bankiem pakiet „Debiut 18” automatycznie zostaje przekształcony w pakiet
„Biznes Rozwój”. Jeżeli przedsiębiorca
będzie oczekiwał bardziej rozbudowanej oferty, może dokonać zmiany
na „Komfort Plus” lub „Sukces Plus”.
Klienci otrzymują wtedy m.in.: bezpłatnie prowadzone rachunki pomocnicze, trzy bezpłatne karty debetowe,
tańsze lub bezpłatne korzystanie
z platformy do wymiany walut, bezpłatne ubezpieczenie superassistance
oraz bezpłatne przelewy internetowe
od 10 do 30 sztuk.
Atrakcyjna oferta = dopasowana
oferta
Przedsiębiorcy ze względu na branżę, w jakiej funkcjonują, cechują się
specyficznymi potrzebami. PKO Bank
Polski jako jedyny ma w swojej ofercie 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” – przeznaczony jest dla przedsiębiorców
prowadzących np. sklep, restaurację,
punkt usługowy lub klientów dokonujących cyklicznych płatności. Pa-

Foto: Shutterstock.com
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kiet gwarantuje m.in.: preferencyjną
opłatę za korzystanie z systemu wirtualnych rachunków kontrahenckich,
przyjmowanie płatności z wykorzystaniem aplikacji mobilnej dla firm
oraz miesięczną premię transakcyjną
w wysokości 50 zł za przyjmowanie
płatności w terminalu eService (warunkiem wypłaty premii jest przyjęcie
w ciągu miesiąca płatności kartami
PKO Banku Polskiego w wysokości co
najmniej 4 tys. zł).
Kolejny zestaw to „Transport i Logistyka”. W jego ramach przedsiębiorcy mogą korzystać z dowolnej ilości
bezpłatnie wydawanych kart debetowych, niskiej opłaty za prowadzenie trzech rachunków pomocniczych
(tylko 5 zł), atrakcyjnej oferty leasingowej oraz preferencyjnej prowizji za
wypłaty z bankomatów w walutach
wymienialnych.
Pakiet „Walutowy” – to z kolei doskonałe rozwiązanie dla importerów
i eksporterów realizujących regularne 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

prowadzenie dowolnej ilości rachunków walutowych.
Ostatni z zestawów – „Zarządca” – jest
stworzony z myślą o zarządcach nieruchomości. Pozwala on na bezpłatne
grupowanie w iPKO biznes plików SWRK
(płatności masowe) wszystkich zarządzanych wspólnot mieszkaniowych.
Oprócz uszytej na miarę oferty niezwykle istotny dla małych i średnich
firm jest zdalny dostęp do usług bankowych. Ten zapewnia bankowość
elektroniczna i mobilna.
Internetowo i mobilnie
Klienci, którzy otwierają rachunek bieżący, od razu chcą korzystać z systemu bankowości elektronicznej. Można
powiedzieć, że jest to usługa nierozerwalnie związana z rachunkiem firmowym. Wzrasta świadomość klientów
i ich oczekiwania związane z jak najszerszą paletą produktów dostępnych
poprzez nowoczesne kanały. Oferta internetowa i mobilna podąża za
oczekiwaniami klientów. Cały czas są
rozszerzane dostępne funkcjonalności.
PKO Bank Polski oferuje dwa systemy
bankowości internetowej dla przedsiębiorców: iPKO oraz iPKO biznes.
Wybór między systemami uzależnio-

ny jest od potrzeb klienta. Z poziomu
bankowości elektronicznej klienci
mogą m.in.: zakładać lokaty terminowe, negocjować kursy wymiany
walut poprzez platformę transakcyjną, oprocentowanie lokat, zarządzać
modułem kartowym (m.in.: limitami,
zmianą PIN-u, ustawieniem autospłaty karty kredytowej) oraz zarządzać
wpłatami zamkniętymi poprzez definiowanie wartości gotówki deponowanej we wrzutniach PKO Banku
Polskiego. Poprzez iPKO klienci mogą
także administrować usługą powiadomień 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 indywidualnych jest to przede wszystkim narzędzie do płacenia w sklepach (tradycyjnych i internetowych),
wypłacania środków z bankomatów
oraz korzystania z typowych funkcji
bankowości mobilnej (sprawdzanie
salda, historii rachunku). Natomiast
klienci firmowi, po powiązaniu aplikacji IKO ze swoim rachunkiem w PKO
Banku Polskim, mogą jej używać również jako narzędzia do przyjmowania
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płatności od kontrahentów za pomocą błyskawicznych przelewów na
numer telefonu. Rozwiązanie to jest
szczególnie przydatne dla osób prowadzących sklepy internetowe. Aby
umożliwić kupującym płacenie za zakupy za pośrednictwem IKO, wystarczy na stronie sklepu umieścić numer
telefonu powiązany z aplikacją sprzedawcy lub baner reklamowy (również
zawierający numer telefonu), który
łatwo utworzyć w serwisie iko.pkobp.
pl. Przelewy na numer telefonu to także 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 dwutorowo, 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 obsługi należą bowiem do najważniejszych 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 potrzeby. Rolą ekspertów jest wspieranie
ich w tym procesie i proponowanie
rozwiązań adekwatnych do sytuacji
oraz warunków. Pomoc ta może być
bardzo wskazana w przypadku środków 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 innowacyjne. Dzięki konsultacji z doradcą 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.

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

W

2013 roku wywóz towarów za
granicę po raz pierwszy przekroczył 150 mld euro, co stanowiło
prawie 48 proc. Najczęściej wysyłamy towary do Niemiec (25 proc.),
Czech, Francji i Rosji (po 6 proc.).
Coraz głośniej mówi się o potrzebie
wspierania polskich przedsiębiorców w zdobywaniu nowych rynków:
w Afryce i Azji (w tym w Chinach).
Oferta szyta na miarę potrzeb
Na co może liczyć przedsiębiorca, który swoją szansę upatruje
w sprzedaży do innych krajów?
PKO Bank Polski ma bogatą ofertę

kredytów i instrumentów trade finance przeznaczonych specjalnie
dla wspierania eksporterów. Dzięki 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, międzynarodowy cash pooling czy realizację przelewów zagranicznych.
Specjalistyczne narzędzia pomagają
ograniczyć ryzyko braku płatności,
ryzyko towarowe, prawne i walutowe. Ponieważ działalność może być
bardzo zróżnicowana (w zależności

Profesjonalista doradzi
Warto utrzymywać bliskie relacje
z bankiem. Dzięki temu możliwa jest
współpraca już na etapie negocjowania kontraktu handlowego, co
pozwala na dostosowanie oferty nie
tylko do potrzeb polskiego eksportera, ale również spełniających oczekiwania importera (np. odroczenie
płatności za zakupiony towar czy
zabezpieczenie przedpłaty przekazanej na zakup towarów). Przygotowując różne scenariusze finansowania
i rozliczenia kontraktu, nasi doradcy
uwzględniają też możliwości tkwiące
w rządowych instrumentach wsparcia, np. zaproponują połączenie kredytów z ubezpieczeniami oferowanymi przez Korporację Ubezpieczeń
Kredytów Eksportowych. Doradcy
pomogą również w skorzystaniu
z instrumentów finansowanie ze
środków UE. Doradztwo, obok oferty produktowej, jest ważnym i wartościowym wsparciem dla klientów

– dla wielu przedsiębiorców, szczególnie tych najmniejszych, barierą
w ekspansji zagranicznej jest bowiem brak odpowiedniej wiedzy
w zakresie organizacji międzynarodowego handlu.
PKO Bank Polski wzmacnia kompetencje w zakresie obsługi międzynarodowej firm
Postępujące umiędzynarodowienie
polskich przedsiębiorstw zmienia
podejście banków, pozwalające na
innowacyjne finansowanie eksportu. Dlatego PKO Bank Polski stale
wzbogaca swoją ofertę. Dąży przy
tym do wzmocnienia kompetencji
w zakresie obsługi międzynarodowej 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 wielu rynkach. Nasz Bank chce dalej
podążać za polskimi przedsiębiorstwami, 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 takiej ekspansji, ze względu na dużą
aktywność polskich firm, będzie
rynek niemiecki, gdzie planowane
jest otwarcie oddziału korporacyjnego. Jest to kontynuacja już
prowadzonej polityki – w 2013 roku
w związku z potrzebą finansowania
leasingu zagranicznego Solarisa,
PKO Bank Polski założył w Szwecji specjalną spółkę – PKO Leasing
Sverige.

bankomania
Z innych produktów oszczędnościowych i inwestycyjnych
korzystają mikroprzedsiębiorstwa, po inne rozwiązania
sięgają największe korporacje.
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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


W
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bogatej ofercie depozytowo-inwestycyjnej PKO Banku Polskiego każda firma znajdzie
dla siebie odpowiednie rozwiązania. To prosty i wygodny sposób
na dodatkowe zyski, które można
przeznaczyć na rozwój, wsparcie
bieżącej płynności firmy.
Małe i średnie firmy, duże możliwości
Przedsiębiorcy szukający efektywnych i elastycznych form zarządzania płynnością oraz lokowania
nadwyżek finansowych mogą
skorzystać ze stałej oferty Banku,
tj. lokat standardowych (oferowanych na dowolne terminy i kwoty)
oraz lokat negocjowanych, przeznaczonych dla firm dysponujących większymi środkami (minimum 100 tys. zł lub 25 tys. franków
szwajcarskich, euro, dolarów
amerykańskich, funtów). Atutami
lokaty negocjowanej, obok atrakcyjnego, 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-

biorstwa rozwiązaniem są depozyty automatyczne (overnight), stanowiące 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 weekendy, dzięki czemu w czasie dnia
roboczego środki pieniężne (w złotówkach i walutach wymienialnych) pozostają do dyspozycji firmy. Przekazywanie środków (czyli
nadwyżek ponad ustalony w umowie poziom) na lokatę odbywa się
automatycznie, bez odrębnych
dyspozycji posiadacza rachunku.
Bank sezonowo oferuje klientom
z segmentu MSP również specjalne
oferty dostępne w systemie bankowości elektronicznej iPKO oraz
oddziałach PKO Banku Polskiego
prowadzących obsługę MSP. Są to
lokaty o korzystniejszym oprocentowaniu niż oferta standardowa,
które zawierają w sobie rozwiązania pozwalające na jeszcze bardziej elastyczne zarządzanie nadwyżkami finansowymi. Obecnie
w ofertach czasowych znajdują się
PKO Lokata Dynamiczna, o progresywnym oprocentowaniu, której
główną zaletą jest możliwość wy-

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 nadwyżek są fundusze inwestycyjne.
Przykładem rozwiązania speł-

program inwestycyjny specjalnie
dla segmentu MSP – Plan Systematycznego Oszczędzania Biznes
Partner. Program charakteryzuje
się bardzo niskimi opłatami manipulacyjnymi, spadającymi nawet
do 0 proc. przy długoterminowym
oszczędzaniu. Korzystając z Pracowniczego Programu Oszczędnościowego, firmy mogą wspierać
pracowników w budowaniu kapi-

Na bazie produktów PKO TFI, jednego
z liderów rynku funduszy w Polsce, stworzono
atrakcyjny program inwestycyjny specjalnie
dla segmentu MSP.
niającego wymagania wielu firm
jest fundusz PKO Płynnościowy.
Charakteryzuje się on niskim ryzykiem i niemal natychmiastowym
dostępem do środków: kwota odkupienia już w dniu złożenia zlecenia trafia na konto. Pozostała, nieumorzona część inwestycji dalej
pracuje na przyszłe zyski.
Na bazie produktów PKO TFI, jednego z liderów rynku funduszy
w Polsce, stworzono atrakcyjny

tału na przyszłość, jednocześnie
pozwalając budować markę dobrego pracodawcy.
Firmy mogą dodatkowo skorzystać z usługi Zarządzania Aktywami: nadwyżki (w wysokości
od 1 mln zł dla strategii standardowych i od 5 mln zł dla portfeli
indywidualnych) są inwestowane
zgodnie z oczekiwaniami klientów
w zakresie ryzyka, celu i czasu
trwania inwestycji.
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Konkurs
SCRIPT PRO 2014
Scenariusz pt. „Plac zabaw” autorstwa Bartosza M. Kowalskiego i Stanisława Warwasa zdobył Nagrodę Główną PKO Banku
Polskiego w konkursie SCRIPT
PRO 2014.
Konkurs Scenariuszowy SCRIPT
PRO stanowi kontynuację konkursu Hartley-Merrill. Pod nową
nazwą jest organizowany już po
raz czwarty. Jego twócami są
Szkoła Wajdy oraz Festiwal Off
Plus Camera. Partnerem głównym 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 zostały przeniesione na ekran np.
„Lęk wysokości”, „Ki”, „Jesteś
bogiem”, „Moja krew”, „Komornik”, „Stacja”, „Bandyta”,
„Obietnica”.
Mecenat kultury i sztuki oraz
wspieranie inicjatyw młodych
ludzi to jedne z najważniejszych
obszarów działalności sponsoringowej Banku. Od dawna jesteśmy zaangażowani w projekty
związane z X muzą, m.in. poprzez
uczestnictwo na Festiwalu Filmowym w Gdyni oraz w projekcie
KinoRP, którego celem jest cyfrowa rekonstrukcja wybranych
dzieł polskiej kinematografii. Teraz przyszła pora na wspieranie
pracy młodych i początkujących
polskich scenarzystów, a w dalszej kolejności – obiecujących
filmów powstających na ich podstawie. Zbigniew Jagiełło, prezes
Banku, zadeklarował również
wsparcie realizacji jednego z finałowych scenariuszy.

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
Czym dla Panów jest konkurs
SCRIPT PRO? Dlaczego zdecydowaliście się w nim wystartować?
Bartosz M. Kowalski: Nie było żadnego konkretnego powodu. Stwierdziliśmy, że warto spróbować. A że
mieliśmy gotowy tekst, to zgłosiliśmy go do konkursu.
Stanisław Warwas: Inicjatywa
oczywiście wyszła od Bartosza. Ja
ograniczyłem się do jednego słowa „tak”, ale za tym „tak” stała nadzieja, 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 dokumentalnym. Film „Moja Wola”
był przygotowany dla telewizji
HBO. „Plac zabaw” będzie, jeśli się oczywiście wszystko uda,
moim reżyserskim debiutem fabularnym.
S.W.: Dla mnie jest to też pierwszy kontakt z filmem fabularnym,
ale przydało się doświadczenie
w pracy nad produkcjami reklamowymi, np. przy doprecyzowaniu
najbardziej istotnych elementów
historii. Trzymam kciuki za Bartosza i za jego fabularny debiut. Pra-

ca nad „Placem zabaw” była dla
mnie zarówno świetną zabawą, jak
i prawdziwą nauką. Pozwoliło mi to
inaczej spojrzeć na pewne aspekty codzienności, nauczyło mnie
przyglądania się ludzkim emocjom,
penetrowania ich i analizowania.
A poza tym odrobiny pokory, cierpliwości, uporu...

O czym jest „Plac zabaw”? W komunikacie konkursowym możemy
przeczytać, że to „historia grupy
nastolatków świętujących zakończenie roku szkolnego – ich zabawa
z niewinnej przeistacza się w przerażającą historię”.
B.M.K.: Historia faktycznie zaczyna
się bardzo niewinnie, a prowadzi do

Bartosz M. Kowalski
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przerażającego zakończenia. Dla
mnie to swoista refleksja na temat
zła we współczesnym świecie. Niewiele 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 pogubić”. Oni w takim świecie żyją i tylko
taki świat znają. Wszyscy w nim żyjemy. Inspirowaliśmy się prawdziwymi wydarzeniami i to rzeczywiście
jest przerażające.
Czy są już plany związane z produkcją filmu na podstawie nagrodzonego 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 drugim filmem dokumentalnym, również
dla HBO.
S.W.: „Plac zabaw” jest na etapie
przedprodukcyjnym. Mam nadzieję,
że teraz już będzie z górki. Na razie konkretnych planów filmowych
nie mam, choć pracuję nad dwoma
tekstami, które wymagają ode mnie

Pisanie jest czynnością indywidualną, a „Plac zabaw” jest pracą
zespołową. Jak wyglądało tworzenie scenariusza? Czy pojawiały się
różnice zdań?
B.M.K.: Początkowo pomysł na film
rozwijałem sam. Później zaprosiłem
do współpracy Stanisława. Wspólnie stworzyliśmy „treatment”. Potem

Początkowo pomysł na film rozwijałem
sam. Później zaprosiłem do współpracy
Stanisława. Wspólnie stworzyliśmy
„treatment”. Potem szybko powstał
scenariusz – zaledwie w kilka dni.
większego zaangażowania emocjonalnego, 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 bohaterowie gdzieś zbłądzą.

szybko powstał scenariusz – zaledwie w kilka dni. Ale proces poprawiania trwał kilka miesięcy. Pisaliśmy
osobno, poprawialiśmy po sobie
kilka kolejnych wersji. W końcu przyszedł moment, że znałem już tekst na
pamięć i zupełnie straciłem do niego

Stanisław Warwas
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dystans. Wtedy scenariusz przeczytało kilka zaufanych osób i dopiero
ich komentarze i spostrzeżenia pomogły nadać mu ostateczny kształt.
S.W.: Pisanie to proces indywidualny, 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 piszemy 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 pomaga 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 scenarzysty 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 fabularnego może wyjść filmowi tylko na
korzyść.
S.W.: Pytanie do Bartosza, ale pozwolę sobie dodać coś od siebie.
Z mojego punktu widzenia praca
nad tekstem scenariuszowym z reżyserem (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 rozumianym filmem, to…
B.M.K.: Ja oglądam horrory i gram
w gry wideo.
S.W.: Czytam, piszę, oglądam, tłumaczę, przepakowuję plecak. Horrorów nie oglądam i nigdy nie grałem
w gry wideo, więc przynajmniej te
sprawy nie odrywały nas od pracy
nad scenariuszem.
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PODRÓŻE
Z Bankomanią

Skomplikowana sztuka budowy umocnień była
doskonalona przez ludzkość od początku jej historii.
Szczególnie dynamiczny rozwój przypada na wiek XIX i XX.

Szlakiem,
architektury militarnej
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

P

ozostałością ostatniej wojny
są usytuowane na terenie całego kraju obiekty wojskowe, których zwiedzanie jest fascynującą
podróżą w świat historii militarnej.
Najbardziej znany jest Wilczy Szaniec w Gierłoży – warowne miasto
bunkrów, w którym mieściła się
kwatera główna wodza III Rzeszy.
Ale na terenie Polski jest wiele innych ciekawych budowli fortyfikacyjnych. Wiele z tych obiektów
zostało wymienionych w konkursie ogłoszonym na facebookowym
profilu PKO Bank Polski Biegajmy
Razem, w którym należało zaproponować historyczną trasę biegową. Wśród najciekawszych propozycji 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 południowy zachód od Rzeszowa
zlokalizowane są unikatowe na
skalę europejską potężne tunele
schronowe. Zespół budowli zbudowany pod i nad ziemią w miejscowościach Strzyżów i Stępina-Cieszyna to niemal kompletnie
zaprojektowane miasta. Standardowe zaplecze techniczne schronów było wyposażone w agre-

Bunkier w Konewce.
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gaty prądotwórcze, kotłownie,
filtry i wentylatory tłoczące podziemnymi kanałami do schronu
kolejowego ogrzane i oczyszczone
powietrze, transformatory, studnie, hydrofornie oraz stacje uzdatniania wody. Niemcy zbudowali
je w 1940 roku, aby zabezpieczyć
pociągi sztabowe, którymi podróżowali wódz III Rzeszy i generałowie dowodzący armią na Wschodzie, przed atakami z powietrza.
Największą zagadką schronu,
podsycającą wyobraźnię amatorów poszukiwania skarbów, są
podziemne, kilkukondygnacyjne
komnaty, znajdujące się rzekomo
bezpośrednio pod nim lub kilkanaście metrów obok. W ich istnienie
wierzą niemal wszyscy okoliczni
mieszkańcy. Niezwykłych podziemi nikt do tej pory nie widział,
ale od kilku lat żelbetowy korytaż
w Stępinie o długości prawie czterech boisk piłkarskich i wysokości
trzech pięter jest udostępniany
turystom. Trasę schronu można
zwiedzać samodzielnie lub w towarzystwie przewodnika. Większe
grupy mogą obejrzeć animację
filmową o spotkaniu w Stępinie
Hitlera i Mussoliniego. Atrakcją
tego miejsca jest też piknik militarny, który od kilkunastu lat odbywa 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 samym przeznaczeniu i podobnej
infrastrukturze jak na Podkarpaciu
powstał również w Konewce koło
Spały oraz w Jeleniu koło Tomaszowa Mazowieckiego. Obecnie
w gigantycznych, prawie 400-metrowych żelbetowych schronach,
do wnętrza których wjeżdżały pociągi sztabowe, można zobaczyć
fragment oryginalnego torowiska
oraz pomieszczenia dla obsługi

pociągu. Zwiedzający mogą też
przejść 80-metrowym podziemnym kanałem technicznym łączącym schron kolejowy z bunkrem
elektrowni. Uzupełnieniem oferty
turystycznej jest bogata i stale
uzupełniana ekspozycja militariów
oraz stałe i czasowe wystawy dotyczące fortyfikacji i historii II wojny światowej.
Stanowiska dowodzenia
W samym sercu Mazur, w Gierłoży, znajdują się ruiny jednej z najbardziej tajnych wojennych siedzib
Hitlera. Większość kwater wodza

z rodzinami zostali zamordowani.
Dziś w Wilczym Szańcu można nie
tylko obejrzeć historyczne obiekty,
lecz także postrzelać z replik historycznych broni niemieckiej (w dawnym bunkrze Sztabu Generała Jodla),
zwiedzić okoliczne schrony usytuowane w II strefie bezpieczeństwa
niemieckim pojazdem opancerzonym VW Kurierwagen. W sezonie
turystycznym (kwiecień–październik)
można zamówić przejażdżkę turystycznym „Sztabowozem”.
Pas umocnień
Labirynt tuneli, dworców kolejo-

Międzyrzecki Rejon Umocniony
(MRU) – jeden z najbardziej fascynujących
obiektów tego typu w Europie
– to 106 żelbetonowych bunkrów.
III Rzeszy, tak jak Wilczy Szaniec,
znajdowało się w sporej odległości od miast, wewnątrz dużych
kompleksów leśnych, otoczonych
jeziorami i bagnami. To zamaskowane miasteczko imponuje rozmiarami i jednocześnie przeraża śladami przeszłości. 200 budynków, na
które składają się: schrony, baraki,
elektrownia, dworzec kolejowy,
urządzenia klimatyzacyjne, wodociągi, ciepłownie, dwie centrale
dalekopisowe, dwa lotniska, stołówka, a nawet kino, sauna i herbaciarnia. To właśnie stąd przez 800
dni Hitler dowodził Rzeszą i decydował o losach wielu narodów Europy.
Wilczy Szaniec miał skomplikowany
system bezpieczeństwa wewnętrznego, kilkukondygnacyjne podziemia 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 faszystowskiego przywódcę. Hitler nie
zginął, a wszyscy spiskowcy wraz

wych i hal wybudowanych kilkadziesiąt metrów pod ziemią na
odcinku 80 kilometrów znajduje się
w kompleksie militarnym rozciągającym się pomiędzy Gorzowem
Wielkopolskim a Zieloną Górą. Międzyrzecki Rejon Umocniony (MRU)
– jeden z najbardziej fascynujących
obiektów tego typu w Europie –
to 106 żelbetonowych bunkrów,
w tym 21 połączonych siecią podziemnych tuneli o łącznej długości
ponad 30 kilometrów i głębokości
do 40 metrów. Podziemna trasa
do zwiedzania znajduje się w rejonie Boryszyna, około 6 kilometrów
na północ od Lubrzy. Przejście jej
z przewodnikiem trwa około 2 godzin. Podziemia MRU są atrakcją
nie tylko dla miłośników sztuki militarnej, lecz także zoologów, gdyż są
one największym i najważniejszym
zimowiskiem nietoperzy w Polsce
i Europie Środkowej. Co roku zimuje tu od 20 do 30 tys. osobników
należących do 12 gatunków tych
ssaków.
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Tajemnicze twierdze
Projekt „Riese” (z niem. olbrzym)
to kryptonim największego niedokończonego projektu górniczo-budowlanego hitlerowskich Niemiec
w Górach Sowich oraz na zamku
Książ w latach 1943–1945. Ogromny kompleks – w tym sztolnie,
podziemia, bunkry i wiele innych
konstrukcji o niepoznanym do dziś
przeznaczeniu – powstawał w promieniu 5 kilometrów na zboczach
gór. Jego fragmenty oraz wejścia
do podziemi znajdują się w wielu
miejscach: Rzeczka, Jugowice Górne – Jawornik, Włodarz, Osówka,
Soboń, Sokolec – Gontowa i Książ.
Budowa nie została nigdy ukończona. W 1995 roku otwarto trasę do
zwiedzania w kompleksie „Rzeczka”, przekształconą wiosną 2001
roku w Muzeum Sztolni Walimskich.
Oprócz tego dostępne są kompleksy Osówka i Włodarz. Duża część
tras jest jednak zamknięta – wejście grozi wypadkiem. Grupy speleologów badających różne partie
podziemnych korytarzy są zdania,
że około połowy podziemnych korytarzy nie zostało odnalezionych.
A zamek Książ i jego podziemia do
dziś pozostają osnute tajemnicą.
Prawdopodobnie miała tutaj powstać fabryka najnowocześniejszej
broni rakietowej, być może nawet atomowej, przez co losy wojny zostałyby odwrócone. Prace
w podziemiach zamku nie zostały
przeprowadzone do końca – trwały 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 Niemcy ukryli słynną bursztynową komnatę. Wojenna historia zamku Książ
była inspiracją do powstania książki
Bogusława Wołoszańskiego i na jej
podstawie serialu „Tajemnica twierdzy szyfrów”. Niektóre odcinki były
realizowane na terenie zamku.
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Program
biegowy

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

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


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 ratowaniu 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 zawodników 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 beneficjenci 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 potrzebujących zorganizowaną przez
PKO Bank Polski i jego Fundację.

Odbyła się 1 lutego podczas imprezy „Nocna Dycha – Trzecia Dycha do Maratonu” w Lublinie. Dla
9-letniego Igora, zmagającego się
z rzadką chorobą genetyczną, pobiegło 334 zawodników.
Podczas Biegu Konstytucji blisko
500 osób pomogło rocznemu Adasiowi, którego wkrótce czeka kolejna operacja serca.
– Adaś ma wiele wad serca. Robimy 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

udział w biegu. Dzięki zaangażowaniu biegaczy Fundacja PKO
Banku Polskiego przekazała
20 tys. zł na leczenie chłopca.
Dwa tygodnie później w Cracovia Maraton w stolicy Małopolski
można było pomóc dziewięcioletniemu 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. trzynastoletniego Sebastiana zmagającego się
z nowotworem (31. Półmaraton
Solan), pięcioletnią Małgosię,

która urodziła się z zespołem
wad wrodzonych (III Wolsztyńska Dziesiątka), siedmioletniego
Marcela, który ma m.in. z obniżone ciśnienie mięśniowe (XXII
Międzynarodowy Bieg Solidarności „Lubelski Lipiec 1980”), czy
dla ośmioletnią Marysię – z wadą
serca HLHS (2. Lubelski Półmaraton Solidarności).
Czerwcowy Nocny Półmaraton
we Wrocławiu był wyjątkowy pod
wieloma względami. Ukończyło go ponad 5 tys. zawodników.
Prawie co piąty z nich pobiegł dla
Darii i Oliwii. Dzięki nim Fundacja
przekazała 20 tys. zł na specjalistyczny sprzęt.
Wyjątkowy był również 4. Wałecki Bieg Filmowy. Wystartowało
w nim ponad 700 uczestników.
Ponad 500 z nich pobiegło dla Karola, 3-latka, który jest po dwóch
operacjach guza rdzenia kręgosłupa i potrzebuje sprzętu do
pionizacji oraz nauki chodzenia.
Fundacja przekazała 10 tys. zł na
leczenie chłopca.
Blisko 500 osób startujących
w Biegu Powstania Warszawskiego przyłączyło się z kolei do akcji
charytatywnej dla 5-miesiecznej
Poli, u której zaraz po urodzeniu 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 odbierając pakiet startowy, o tych, którym wasz wysiłek może przynieść
ulgę, radość i zdrowie!
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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

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.

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

Foto: Mariusz Szachowski

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 domek 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

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.

„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

