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OBNIŻAMY OPROCENTOWANIE
MINI RATKI Z UBEZPIECZENIEM!
Szukasz najlepszego sposobu na sfinansowanie bieżących wydatków?
• oprocentowanie tylko 11,99% na 60 miesięcy i dłużej
• obniżona prowizja!
• od 1000 do 150 000 zł
Przekonaj się, jak atrakcyjne warunki proponujemy obecnie!

Infolinia: 801 302 302, +48 81 535 65 65; opłata zgodna z taryfą operatora
Szczegółowe informacje o produkcie, w tym Taryfa prowizji i opłat bankowych oraz warunki ubezpieczenia, są dostępne w oddziałach i agencjach PKO Banku Polskiego oraz na www.pkobp.pl.
RRSO na dzień 4.02.2013 wynosi 24,34%. Do obliczenia przyjęto: całkowitą kwotę pożyczki 15 000 zł, 60 rat w wysokości 334 zł, oprocentowanie zmienne 11,99% dla oferty z ubezpieczeniem
w wariancie podstawowym. Na całkowity koszt kredytu w wysokości 7936 zł składają się: prowizja 310 zł, odsetki 5022 zł i ubezpieczenie 2604 zł. Całkowita kwota do zapłaty wynosi 20 332 zł.
Promocja obowiązuje do 1.03.2013 i nie dotyczy ofert specjalnych z obniżoną prowizją dla osób korzystających z innych produktów PKO Banku Polskiego.
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spis treści
wiosenny
powiew
Wiosna to pora roku, kiedy z nową energią podejmujemy kolejne wyzwania.
Ale też czas, w którym tradycyjnie informujemy o rewolucyjnych zmianach.
Dokładnie dwa lata temu mówiliśmy o nowej ofercie rachunków
oszczędnościowo-rozliczeniowych. W  ubiegłym roku jako pierwsi, nie
tylko w Polsce, lecz także prawdopodobnie na świecie, stworzyliśmy
rachunek i serwis bankowości internetowej dla dzieci w wieku 6–13 lat
należących do Szkolnych Kas Oszczędności.
Również w tym roku możemy mówić o rewolucji. Po miesiącach intensywnej pracy i testów wystartowała aplikacja IKO umożliwiająca płacenie telefonem w sklepach tradycyjnych i online, wypłacanie środków
z bankomatów bez użycia karty i generowanie czeków.
Bankowość mobilna nowej generacji łączy funkcje bankowe z płatniczymi. Żeby ją docenić, trzeba z niej korzystać. Jak skorzystać? Wyjaśniamy
w artykule „Płać mobilnie i żyj wygodnie”.
W tym numerze magazynu mówimy również o kredytach. „Własny kąt”
na wiosnę? Czemu nie. Tekst zainteresuje wszystkich, którzy zastanawiają się nad kupnem czy budową nieruchomości. Bank ma w ofercie
produkty, które nie tylko kompleksowo zaspokoją potrzeby lokalowe,
ale też umożliwią przeznaczenie aż 25 proc. pożyczonej kwoty na cele
niezwiązane z nieruchomością. Na dowolny cel możemy też przeznaczyć środki z pożyczki – piszemy o tym w artykule „Prosta i szybka”.
Wiosna sprzyja także rodzinnym wyjazdom. Parki rozrywki w Polsce
i Europie – to nasza propozycja na kilkudniowy urlop.
Zachęcamy do lektury magazynu.

Foto na okładce: Archiwum; Foto: Archiwum
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nagrody
banku

W ostatnim czasie PKO Bank Polski otrzymał znaczące
nagrody. Wyróżniony został m.in. przez internautów
oraz Gazetę Giełdy „Parkiet”.

Złoty Bankier 2012
dla kredytu hipotecznego
W czwartej edycji konkursu PKO Bank Polski zdobył największą liczbę pozytywnych opinii w kategorii najlepszy kredyt hipoteczny, zajmując I miejsce z ilością 37 proc. oddanych głosów.
Złoty Bankier jest wyróżnikiem najlepszych ofert bankowych. Nagroda jest przyznawana przez internautów wybierających optymalne produkty finansowe mijającego roku. Już po raz trzeci w historii
plebiscytu nagrodzono kredyt mieszkaniowy Własny Kąt Hipoteczny. Głosujący docenili też inne produkty Banku: PKO Konto za Zero
w kategorii najlepsze konto osobiste dla internauty, najlepsze konto
firmowe dla przedsiębiorcy internetowego Inteligo oraz najlepszą
bankowość mobilną.
Kapituła konkursu przyznała również Bankowi nagrody w kategoriach specjalnych. Projekt Szkolnych Kas Oszczędności uznano za
najbardziej innowacyjny produkt 2012 roku oraz wyróżniono spot
reklamowy „Poznaj moc oszczędzania” z udziałem Szymona Majewskiego, promujący lekcje oszczędzania dla najmłodszych w SKO.

Najciekawsza Karta Bankowa
Dwie wydawane przez PKO Bank Polski karty zwyciężyły w konkursie na Najciekawszą Kartę Bankową
2012 roku. Internauci uczestniczący w plebiscycie zorganizowanym na portalu Banking-Magazine.pl uznali,
że niepowtarzalną grafiką wyróżniają się PKO Visa Ekspres i PKO Visa Gold.
Tytuł najciekawszej karty do konta zdobyła – ciesząca
się największą popularnością wśród klientów Banku
– PKO Visa Ekspres „Czarny kot”. Karta debetowa wydawana do rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych
jest jednym z 18 zróżnicowanych tematycznie wizerunków PKO Visa Ekspres.
W kategorii najciekawsza złota karta internauci wybrali
kartę PKO Visa Gold, która poza prestiżem oferuje wiele
praktycznych rozwiązań gwarantujących jej posiadaczowi wygodę i komfort.

Nagroda
Byki
i niedźwiedzie
Zmiany i skuteczne dążenie do umocnienia pozycji Domu Maklerskiego PKO Banku
Polskiego zostały docenione w prestiżowym
konkursie „Byki i Niedźwiedzie” organizowanym przez Gazetę Giełdy „Parkiet”.
Była to już 19. edycja rozdania nagród przyznawanych spółkom, instytucjom i osobom,
które najbardziej wyróżniły się na rynku
kapitałowym oraz przyczyniają się do rozwoju, upowszechniania i poszerzania rynku
kapitałowego w Polsce. Statuetki rozdawane są w kilkunastu kategoriach, w tym: dom
maklerski roku oraz spółka roku z WIG20
– w tej kategorii nominowanym był PKO Bank
Polski.
W  ubiegłym roku Dom Maklerski PKO
Banku Polskiego odniósł też sukces w „Rankingu Domów Maklerskich” miesięcznika
„Forbes”. Cieszył się najwyższym zaufaniem, doceniono indywidualne podejście
do klienta, jakość bezpośredniej obsługi
oraz jakość rekomendacji i analiz.

Poradnik bankowy
Telefon od dawna nie służy już tylko do komunikacji,
a nowa aplikacja radykalnie poszerza
możliwości jego wykorzystania.
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Mobilna rewolucja
Na rynku bankowym rozpoczęła się mobilna rewolucja. Klienci PKO Banku Polskiego mogą
korzystać z bankowości mobilnej nowej generacji – 4G. Dzięki bezpłatnej aplikacji IKO nie
muszą już nosić ze sobą portfela z gotówką i kartami – wystarczy im telefon komórkowy.
Karolina Tomczyk

Uczestnicy projektu bankowości mobilnej PKO Banku Polskiego.

Foto: Archiwum

A

plikacja IKO to zupełnie nowa jakość na rynku
bankowym. Po bankowości mobilnej opartej na
WAP (1G), lekkim serwisie WWW (2G) oraz aplikacji instalowanej na telefonie (3G) przyszedł czas na
zaproponowanie klientom prawdziwej wartości dodanej. IKO to bankowość mobilna (4G) – połączenie
w jednym rozwiązaniu funkcji bankowych (sprawdzanie salda, historii rachunku, przelewy) z płatniczymi (płacenie za zakupy w sklepach tradycyjnych
i online, wypłaty z bankomatów).
– Inwestujemy w nowe technologie, stawiamy
na innowacyjność, jesteśmy nowoczesnym bankiem obsługującym co piątego Polaka. Tworzymy awangardę masowych płatności mobilnych
w Polsce, a nasze rozwiązanie ma szansę stać się
lokalnym standardem płatności na rynku euro-

pejskim – podkreśla Zbigniew Jagiełło, Prezes PKO
Banku Polskiego.
Bezpieczne pieniądze
IKO to projekt wyczekiwany nie tylko przez klientów
indywidualnych lubiących nowinki techniczne (tylko w ciągu pierwszego dnia aplikację aktywowało
niemal 2,5 tys. klientów), którzy zyskali nowy, bardzo prosty i bezpieczny sposób dostępu do swoich
pieniędzy. Jak pisze na swoim blogu „Subiektywnie
o finansach” Maciej Samcik, dziennikarz „Gazety
Wyborczej”: – PKO proponuje „bezkartowe” płacenie
rachunków w sklepach, wypłacanie pieniędzy z bankomatu, przesyłanie gotówki online – na numer telefonu – oraz offline, za pomocą wirtualnych czeków.
A do tego płatności przez internet bez wykorzystania

karty płatniczej. Do wszystkiego wystarczy telefon i to
niekoniecznie najbardziej nowoczesny. Przyznacie, że
to dość duża porcja innowacji. O ile bankowość mobilną do tej pory uważałem za gadżet o ograniczonej
użyteczności, o tyle projekt PKO Banku Polskiego
– bankowość mobilna powiązana z płatnościami
– jest na tyle „przyjazny” od strony technologicznej
i ma wystarczająco dużo funkcji, by chwycić za serce
klientów.
Na mobilnej rewolucji skorzystają też przedsiębiorcy, którzy przyjmują płatności w sklepach i punktach
usługowych. Wysokość prowizji za przyjmowanie
płatności IKO jest bowiem niższa niż opłata interchange przy rachunkach płaconych tradycyjnymi
kartami. Dlatego również właściciele sklepów z radością przyjęli IKO.
Żeby docenić, trzeba korzystać
IKO jest oparte na atutach Banku, takich jak rozległa sieć bankomatów oraz sieć terminali płatniczych
eService w kilkudziesięciu tysiącach punktów handlowo-usługowych w całej Polsce. Od startu IKO
płatności mobilnych można dokonywać w bankomatach PKO Banku Polskiego, terminalach płatniczych
m.in. w sieci CoffeeHeaven i Costa Coffee, sklepach
Venezia, Tatuum, Gatta, Promod i CCC. Płatności komórką można też dokonać w każdym sklepie internetowym obsługiwanym przez Dotpay – wystarczy
wśród form płatności wybrać opcję „płacę z IKO”. Przy
użyciu aplikacji IKO można również wypłacać pieniądze z większości bankomatów PKO Banku Polskiego
(jest ich ponad 2,8 tys.) w całym kraju.
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Nowoczesna
Bankowość

Telefony mają coraz więcej funkcji. Za ich pomocą
możemy wysyłać e-maile, łączyć się z internetem
oraz dokonywać wielu operacji bankowych.

Płać mobilnie i żyj wygodnie
Płatności mobilne PKO Banku Polskiego wystartowały! Oznacza to, że teraz
każdy, kto posiada rachunek w naszym Banku, może, używając swojego
telefonu, zapłacić w sklepie, internecie czy wypłacić pieniądze z bankomatu.
Jednocześnie aby zrealizować przelew, wystarczy numer telefonu odbiorcy.
Wojciech Bolanowski, dyrektor Pionu Bankowości Elektronicznej

I

KO, czyli płatności mobilne naszego
Banku, to proste, szybkie i wygodne rozwiązanie. Jedynym wymaganiem jest posiadanie rachunku bankowego w PKO Banku Polskim. Nie
trzeba kupować specjalnego telefonu,
zmieniać operatora telefonicznego
czy wymieniać karty SIM. Cały system jest oparty na aplikacji IKO instalowanej w komórce użytkownika.
Wymagania stawiane przed komórką
nie są wysokie. Wystarczy, aby był
to telefon umożliwiający instalację
aplikacji (IKO działa aktualnie na telefonach z systemem Android oraz firmy Apple, a testy aplikacji w wersji
BlackBerry i Java dobiegają końca).
Najważniejszy w IKO jest kod – sześć
cyfr, generowanych specjalnie dla konkretnego klienta, do autoryzacji transakcji. Za jego pomocą można płacić
w sklepach tradycyjnych i internetowych, wypłacać pieniądze z bankomatów i przelewać pieniądze na numer
telefonu. Tak samo jak klient wpisuje na
terminalu lub PIN padzie PIN do karty,
potwierdzając transakcję, tak w przypadku IKO wpisuje kod. Ma on charakter jednorazowy, więc nawet jego przechwycenie przez osoby niepowołane

nie jest niebezpieczne. Dodatkowym
zabezpieczeniem jest fakt, że chęć dokonania transakcji klient potwierdza we
własnym telefonie.
To nic trudnego
Opracowaliśmy bardzo proste i intuicyjne rozwiązanie, które nie wymaga
specjalistycznej wiedzy technicznej od
użytkownika telefonu. Nawet osoby korzystające na co dzień z telefonu tylko

płacić w sklepie, tam gdzie dotychczas używał kart płatniczych. Wygląda to bardzo podobnie do płatności
kartą: gdy sprzedawca podliczy zakupy i poprosi o zapłatę, należy go
poinformować, że chce się dokonać
płatności mobilnej aplikacją IKO.
Sprzedawca wprowadzi w terminalu kwotę i poda użytkownikowi PIN
pad. Po sprawdzeniu, czy kwota jest
prawidłowa, należy podać wyświe-

Kod IKO pozwala na szybkie zakupy
online. Jest to rewolucyjne rozwiązanie.
Do tej pory płatność w internecie
wymagała podania wielu danych,
np. karty płatniczej, lub logowania
do systemu bankowości internetowej.
do wysyłania SMS-ów i rozmów będą
w stanie dokonać płatności mobilnej.
W sklepie stacjonarnym
Dzięki zainstalowaniu aplikacji IKO
w swoim telefonie użytkownik może

tlony w aplikacji sześciocyfrowy kod
IKO – analogicznie jak w przypadku
użycia karty wpisuje się kod PIN.
Następnie w aplikacji należy zatwierdzić transakcję i... już – zapłacone! Płatność IKO jest bardzo szybka

– wygenerowanie kodu w aplikacji
i wpisanie go w terminalu trwa porównywalną ilość czasu co standardowa transakcja kartą. Podczas prób
prowadzonych na początku roku
nasi testerzy byli pod wrażeniem
szybkości i wygody.
Przelewy na numer komórki
Zainstalowana aplikacja IKO pozwala także na łatwiejsze wykonywanie
przelewów do znajomych. Pieniądze
przekazujemy z naszego rachunku,
podając tylko numer telefonu odbiorcy, na przykład z książki adresowej telefonu. Prawda, że proste?
Ponieważ przelewy dokonywane są
natychmiast, IKO idealnie nadaje
się do rozliczania drobnych (i większych) kwot między znajomymi. Bez
konieczności logowania się do iPKO
czy wizyty w oddziale.
Płatności w internecie
Kod IKO, użyty w sklepie internetowym, pozwala na szybkie zakupy
online. Jest to rewolucja w zakresie
wygody – dotychczas dostępne
rozwiązania wymagały podania
danych karty płatniczej bądź lo-
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iPKO. W każdej chwili również użytkownik aplikacji IKO może zablokować dostęp do środków z konta,
dzwoniąc na infolinię, logując się
w serwisie iPKO lub zgłaszając taką
potrzebę w każdym oddziale Banku.
To połączenie płatności mobilnych
z infrastrukturą największego Banku
w Polsce jest jednym z unikalnych
atutów naszego rozwiązania.

Wygoda i bezpieczeństwo w jednym
Oprócz płatności w sklepach można
również dokonywać wypłat z bankomatów. Opcja „Wypłata IKO” jest

w jego własnym telefonie komórkowym.
Dodatkowo dzięki aplikacji IKO w łatwy i szybki sposób można sprawdzić saldo rachunku bankowego
i historię transakcji oraz wyszukać
w najbliższej okolicy bankomaty
i punkty handlowo-usługowe, w których można płacić telefonem. Często
w kontekście płatności mobilnych
pojawiają się pytania o bezpieczeństwo transakcji. Aplikacja IKO jest
zabezpieczona ustalonym przy aktywacji przez użytkownika kodem PIN

Jak zacząć?
Do skorzystania z płatności mobilnych PKO Banku Polskiego niezbęd-

średnictwem odpowiedniego sklepu
z aplikacjami, np. Apple App Store
czy Google Play).
2) dokonać aktywacji, korzystając
z bankowości elektronicznej iPKO
(dzięki temu można połączyć rachunek bankowy z urządzeniem i aplikacja uzyska dostęp do zgromadzonych na nim środków).
Nie ma znaczenia, czy najpierw pobierze się aplikację bezpośrednio
na telefon, czy zaloguje się do iPKO.
W najbliższym czasie planowane
jest również uruchomienie usługi dla

Krok 1

Krok 2

Krok 3

Zapłacone

Wybraliśmy produkty. Stojąc
w kolejce, uruchamiamy aplikację na
telefonie i logujemy się do niej PIN-em nadanym w procesie aktywacji.
Informujemy kasjera, że chcemy
zapłacić kodem IKO. Dalszy przebieg
transkacji identyczny jak w przypadku płatności gotówką czy kartą.

Kasjer na terminalu wybiera opcję
„Płatność IKO” (nie wymaga to
z jego strony dodatkowych czynności – zatem nie wydłuża czasu
samej transakcji). A co robimy my?
Zamiast PIN-u do karty – wprowadzamy na terminalu odczytany
kod IKO.

W zależności od kwoty transakcji
i ustawionego limitu (limity można
zmienić w bankowości internetowej
iPKO) – akceptujemy transakcję w telefonie (poprzez kliknięcie <TAK>) lub
wprowadzamy (również w telefonie)
kod PIN, ten sam, który służy nam
do logowania się.

Możemy już cieszyć się z zakupów!
Podobnie można wypłacić środki
z bankomatu czy zapłacić w sklepie
internetowym. Kod wygenerowany
w aplikacji IKO podaje się wtedy
odpowiednio: na ekranie bankomatu
i na stronie internetowej przeznaczonej do procesowania płatności.

już obecna na ekranach 95 proc.
bankomatów PKO Banku Polskiego.
Szczególnie ważna jest to wiadomość dla osób, które na co dzień nie
noszą ze sobą karty, a telefon mają
zawsze przy sobie. Kod IKO można
wygenerować w każdej chwili. Jest
jednorazową kombinacją sześciu
cyfr, ważną jedynie przez krótki czas.
Każda wypłata z bankomatu jest dodatkowo potwierdzana przez klienta,

– to znaczy, że nawet jeśli zgubi się
telefon, osoba, która go znajdzie, będzie mogła skorzystać z aplikacji jedynie w przypadku, gdy pozna specjalnie nadany kod PIN. Dodatkowo
każdy rodzaj płatności mobilnej ma
ustalone limity. W razie potrzeby
użytkownik może samodzielnie zadecydować, jakie transakcje i na jakie kwoty można wykonać, a zmiany
dokonać w serwisie transakcyjnym

ne jest konto osobiste w naszym
Banku (np. PKO Konto za Zero lub
PKO Konto bez Granic) z dostępem
do bankowości elektronicznej iPKO.
Aby rozpocząć korzystanie z płatności mobilnych PKO Banku Polskiego,
należy:
1) pobrać aplikację IKO i zainstalować ją w swoim telefonie – dokładnie
w taki sam sposób, jak instaluje się
inne aplikacje czy gry (czyli za po-

osób nieposiadających konta w PKO
Banku Polskim, za pomocą tzw. portmonetki. To rewolucyjne rozwiązanie
będzie dostępne dla wszystkich zainteresowanych płatnością telefonem
komórkowym.
Najnowsze wiadomości na temat
płatności mobilnych można także
śledzić na fanpage’u „Płacę telefonem”:
www.facebook.com/placetelefonem.

gowania do systemu bankowości
internetowej – za pomocą loginu
i hasła. Dzięki IKO proces zakupów
w sieci stał się znacznie prostszy,
pozostając równie bezpieczny jak
dotychczas. Kod IKO jest unikalny,
jednorazowy, a sama transakcja
dodatkowo potwierdzana na telefonie klienta.

Foto: Shutterstock.com, archiwum
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prognozy
banku

Co czeka polską gospodarkę w 2013 roku
według analityków Zespołu Analiz
Makroekonomicznych PKO Banku Polskiego?

Zaczynamy przyspieszać
Przewidywania większości ekonomistów wskazują, że polska gospodarka najgorszy
okres ma już za sobą. W drugim kwartale 2013 roku możemy spodziewać się szybszego
rozwoju, spadku bezrobocia i niskiej inflacji.
Michał Rot, ekspert w Departamencie Analiz Ekonomicznych

W

iosna przyniesie nie tylko cieplejszą
aurę, ale również symptomy ożywienia gospodarczego. Zdaniem analityków
I kwartał był dla naszych firm i konsumentów najgorszym okresem 2013 roku. Teraz
powinniśmy odczuć skutki spodziewanej
poprawy koniunktury w Niemczech, które
są naszym najważniejszym partnerem gospodarczym. Polskie firmy mają realną szansę na wzrost eksportu za Odrę i poprawę
swojej sytuacji finansowej. Jeśli eksporterzy
będą w lepszej kondycji, to odczują to ich
kontrahenci, a dalej cała polska gospodarka. O ile w pierwszych 3 miesiącach tego
roku nasz produkt krajowy brutto wzrośnie
o ok. 0,8 proc., to w II kwartale gospodarka
przyspieszy do 1,1 proc., czyli do poziomu notowanego w końcówce 2012 roku.
Spadek bezrobocia
Taki wzrost gospodarczy nie gwarantuje jeszcze tworzenia wielu miejsc pracy, ale dzięki temu, że wiosną ruszają prace sezonowe
w rolnictwie, budownictwie i turystyce, liczba
osób bez zatrudnienia będzie wyraźnie niższa. Wskaźnik bezrobocia na koniec czerwca
powinien spaść do 13,3 proc., czyli o niemal
1 pkt proc. w stosunku do poprzedniego okresu. Będzie też na poziomie nieco niższym niż
w grudniu ubiegłego roku. Coraz mniejsze
są też obawy związane ze wzrostem inflacji,
która spadła poniżej celu inflacyjnego NBP

(2,5 proc. r/r z dopuszczalnym poziomem wahań +/- 1 pkt proc.).
Obniżka stóp procentowych
Według projekcji Narodowego Banku Polskiego czeka nas dłuższy okres, w którym ceny
w sklepach będą rosły bardzo wolno (poniżej 2 proc. w skali roku). Dlatego na ostatnim
posiedzeniu Rada Polityki Pieniężnej, po raz
czwarty z rzędu, obniżyła stopy procentowe
w Banku Centralnym i to aż o 0,5 pkt proc.
(główna stopa NBP wynosi teraz 3,25 proc.).
Jest to bardzo dobra sytuacja dla kredytobiorców i osób, które zamierzają skorzystać z pożyczki bankowej. Raty kredytowe powinny być
teraz niższe, a w portfelach Polaków pozosta-

nie więcej pieniędzy, które będzie można przeznaczyć na inne produkty i usługi, napędzając
tym samym naszą gospodarkę.
Najgorsze mamy za sobą
Również czynniki zewnętrzne skłaniają do
optymizmu. Dzięki działaniom Europejskiego
Banku Centralnego kolejne kraje strefy euro
powinny odczuwać poprawę sytuacji gospodarczej i finansowej. Jest więc nadzieja na
ożywienie gospodarcze w skali całego kontynentu. Polska, której sytuacja gospodarcza
w sposób pozytywny wyróżnia się na tle innych krajów Unii Europejskiej, ma szansę być
jednym z kół zamachowych europejskiej gospodarki.

Polska Gospodarka w liczbach
Wskaźniki

IV kwartał
2012

I kwartał
2013
(prognozy)

II kwartał
2013
(prognozy)

Wzrost gospodarczy
(r/r)

1,1%

0,8%

1,1%

Stopa bezrobocia
(rejestrowanego)

13,4%

14,3%

13,3%

Inflacja
(r/r na koniec okresu)

2,4%

1,7%

1,8%

Dług publiczny
(w relacji do PKB)

56,7%

57,0%

57,3%

Stopa referencyjna NBP

4,25%

3,25%

3,25%

Źródło: Departament Analiz Ekonomicznych PKO Banku Polskiego.
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Technologia pozwala zaoszczędzić czas.
Nie musimy chodzić do banku, gdyż wszystko
możemy załatwić przez internet lub telefon.
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nasza
sonda

nowinki w zasięgu ręki

Foto: Archiwum, AKPA, East News

Korzystanie z nowoczesnych urządzeń wzbudza wiele emocji. Czy kupując
najnowszy model telefonu, netbooka lub tabletu, ulegamy modzie, czy po prostu
ułatwiamy sobie życie?
Sondę przygotowała Karolina Miklewska
	

Mateusz Ostrowski – dziennikarz
Radia PIN

Joanna Jabłczyńska – piosenkarka,
aktorka, także dubbingowa

Tomasz Raczek – redaktor naczelny
miesięcznika „Film”

P

D

M

rzeniosłem sobie bank do komórki, bo to
bardzo wygodne rozwiązanie. Używam
smartfona. Mam w nim zainstalowane aplikacje
bankowości mobilnej z kilku instytucji, w których
posiadam rachunki. Czasami bardzo cenna bywa
możliwość natychmiastowego sprawdzenia stanu konta. Wykonanie pilnego przelewu nie wymaga teraz powrotu do biura czy domu. Odnoszę
też wrażenie, że z bankowością mobilną łatwiej
się oszczędza. Mało kto na bieżąco śledzi swoje
zadłużenie na karcie kredytowej. A można to przecież szybko sprawdzić za pomocą komórki. Robię
tak w przypadku większych zakupów i wiem, jaką
kwotę mogę jeszcze wydać. Przy kolejnym zakupie telefonu sprawię sobie model umożliwiający
korzystanie z technologii NFC, żebym mógł płacić
komórką, a nie kartą.

oceniam technologię, ponieważ pozwala mi
ona zaoszczędzić czas. W wielu sprawach pozostaję jednak tradycjonalistką, np. do tej pory wysyłam pocztą kartki na święta i z podróży. Nie przekonam się do książek w wersji elektronicznej. Gdy
uczę się, uwielbiam zakreślać i robić własne zapiski.
Na co dzień nie ruszam się z domu bez telefonu komórkowego, który służy mi nie tylko do rozmów, ale
także do kontaktu przez internet. Ostatnio korzystam
z różnych aplikacji zainstalowanych w komórce.
Dzięki nim wiem np., gdzie i kiedy mogę zrobić zakupy ze zniżką czy obliczyć dystans i tempo moich
treningów. Mnóstwo zakupów robię przez internet,
kupuję np. ekologiczne produkty spożywcze, a nawet
leki w aptekach online. Jedyne konto bankowe, jakie
posiadam, jest stricte internetowe. Zdarza mi się robić przelewy przez telefon komórkowy.

uszę przyznać, że jestem entuzjastą
wszystkich nowinek technologicznych
– rzucam się na nie zachłannie i natychmiast
chcę je wykorzystać w praktyce. Może dlatego
byłem jednym z pierwszych w Polsce posiadaczy iPhone’a i szybko uczyniłem z niego swoje
kieszonkowe biuro. Dzięki niemu prowadzę korespondencję, załatwiam sprawunki, za pomocą
odpowiednich aplikacji dokonuję przelewów (korzystam z Inteligo). Nie obawiam się, że jestem
lokalizowany przez GPS. Wręcz przeciwnie – daje
mi to pewnego rodzaju poczucie bezpieczeństwa.
W wolnej chwili czytam nawet na iPhonie prasę.
Nie sądzę, aby coś ważnego mnie ominęło, bo
jeśli czegoś nie ma w internecie, to dla mnie trochę tak, jakby tego nie było. Cały świat kręci się
wokół sieci.
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HARMONIA W SERCU
I NA SCENIE
Przez lata bezskutecznie próbował swoją muzyką zainteresować tłum.
Grał na ulicach. Przemierzał setki kilometrów, aby zagrać za zwykłe
„dziękuję”. Wiara, że kiedyś się uda, mobilizowała go do działania.
Z Marcinem Wyrostkiem rozmawiała Karolina Miklewska.
Cała Polska poznała Pana
w 2009 roku po udziale w programie „Mam talent”. Jak zmieniło się Pana życie od tego momentu?
Od wygranej w „Mam talent”
wydarzyło się wiele niezwykłych rzeczy. Poznałem mnóstwo
ciekawych ludzi. Z  niektórymi
miałem przyjemność wystąpić na scenie. Od ponad dwóch
lat stale współpracuję z Kayah.
Tworzymy m.in. duet muzyczny,
koncertujemy z moim kwartetem
COLORIAGE, a w 2011 roku byliśmy na Festiwalu Muzycznym
Timitar w Maroku. Po programie
rozpoczęła się także moja przygoda z mediami, czyli koncerty
telewizyjne i radiowe. Najnowsze
płyty odniosły olbrzymi sukces.
Bardzo często gram z moimi
dwoma autorskimi projektami:
kwartetem COLORIAGE – muzykę
świata – oraz TANGO CORAZON
– muzykę argentyńską. Stworzyliśmy także spektakl muzyczny
z wokalistami i tancerzami. Zamierzamy w przyszłości wydać
płytę DVD z naszym spektaklem.
Obecnie zakończyliśmy tworzenie i nagrania muzyki do filmu
dokumentalnego „Jego oczami”,
opowiadającego historię ks. Józefa Tischnera. Jak widać, dzieje
się bardzo dużo.

Podobno walczył Pan o swoją
karierę jak lew. Rozsyłał nagrania, grał na ulicy. To była niezła
lekcja pokory i wytrwałości.
Czasami bywało bardzo ciężko,
ale, jak to się mówi, człowiek
się w ten sposób hartuje. Będąc
w trasie, niejednokrotnie spałem
w samochodzie albo też prawie

W pełni doceniam
szansę, jaką
otrzymałem
od losu. Żyję
i realizuję
własną pasję.
Jestem
szczęśliwy.
w ogóle nie sypiałem tygodniami, wiecznie naprawiając mój
akordeon, który wówczas prawie
się rozlatywał. W portfelu bardzo
często miałem około 10 złotych,
które musiało mi wystarczyć na
cały tydzień. Kilkukrotnie byłem
nawet w szpitalu z powodu wyczerpania. Pomimo trudności
stale szukałem swojej szansy.
Udzielałem się muzycznie za
zwyczajne „dziękuję”, aby gdzieś

się pokazać. Zawsze jednak wierzyłem, że przyjdzie moment,
w którym to wszystko nie pójdzie na marne. Aż pewnego dnia
spełniły się moje marzenia.
Pomimo wszelkich trudności
przyznaję, że było warto. Dzięki
temu mogę dziś patrzeć z innej
perspektywy na moje życie oraz
na to, co osiągnąłem. W  pełni
doceniam szansę, jaką otrzymałem od losu. Żyję i realizuję własną pasję. Jestem szczęśliwy.
Trudno było zaakceptować wybuch popularności?
Wszystko działo się bardzo szybko! Wygrana w programie, liczne
wywiady, propozycje wytwórni
muzycznych, rozpoznawalność
na ulicy. Dla mnie były to bardzo
pozytywne emocje i wydarzenia.
Przygoda życia!
Skąd u młodego człowieka
wzięła się fascynacja takim instrumentem jak akordeon?
Zawdzięczam to rodzinie. Dziadek kupił pierwszy akordeon mojemu tacie. Musiał wtedy sprzedać krowę! Z kolei ja otrzymałem
akordeon od taty, gdy miałem
5 lat... I tak się to wszystko zaczęło. W szkole muzycznej miałem
świetnego
nauczyciela
z Białorusi, który zaszczepił mi

miłość do tego instrumentu oraz
do muzyki. Wszystko, co działo
się później, było już tylko kontynuacją muzycznego wyboru
i stałym doskonaleniem pasji.
Nie wszyscy wiedzą, że akordeon
waży 15 kilogramów! Pana praca
jest dosłownie ciężka.
Waga instrumentu, a także granie na stojąco spowodowały,
że wykształciłem własny patent na umocowanie dwóch
kompletów pasów oraz odpowiednie ich pospinanie. Jest
jeszcze jeden aspekt fizyczny
– prowadzenie miecha. Wyma-
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tuje na scenie. Nigdy nie jestem
tego pewien na 100 procent, dlatego staram się zawsze na 300.
Myślę, że brak tremy i obojętność
na występ zabijają muzykę w muzyce.
Koncertował Pan z Kayah w ramach koncertów Banku. Jak
wspomina Pan tę trasę?
Koncerty z Kayah wspominam
bardzo entuzjastycznie. Jest to
dla mnie każdorazowo wielkie
przeżycie, zwłaszcza w takiej atmosferze, jaka panowała podczas
koncertów dla PKO Banku Polskiego. Byłem wprost oczarowany niemal domowym klimatem,
wielką życzliwością oraz świetną
organizacją.

Foto: Adrian Slazok/REPORTER

Czy sam Pan zarządza swoimi
finansami?
Od czasu gdy zacząłem zarabiać
większe pieniądze, mam księgowego, który zarządza wszelkimi
moimi sprawami formalnymi.
Menedżer zajmuje się koncertami i umowami, a ja wolę skupiać
się na muzyce, na tworzeniu, na
ćwiczeniu.

ga to olbrzymiej siły, wielokrotnie przewyższającej masę tego
instrumentu. Ale dzięki temu
nie muszę chodzić na siłownię
(śmiech). Mam swoją własną,
z której płynie muzyka.

dzić. Prowadzę przydatne w życiu
muzycznym zajęcia „Podstawy
improwizacji”. Dają one możliwość przekazania studentom, aby
otworzyli się na muzykę, stali się
bardziej kreatywni i twórczy.

Jest Pan wykładowcą. Czy dzieli
się Pan ze studentami swoim doświadczeniem artystycznym?
Praca pedagoga jest świetną
nauką także dla mnie. Polega na
przekazywaniu wiedzy muzycznej,
ale przede wszystkim na kształtowaniu świadomości studentów, czym jest muzyka, po co ją
tworzymy, jak do niej podcho-

Ani scena, ani publiczność
Pana nie stresują. Nie widać,
żeby miał Pan tremę.
Czasem bardziej to po mnie widać, czasem mniej, ale trema
towarzyszy mi przy każdym występie. Mój organizm wytwarza
więcej adrenaliny, a stres wynika
z wątpliwości, czy zagram dobrze
i czy publiczność mnie zaakcep-

Inwestuje Pan pieniądze czy raczej
odkłada na czarną godzinę?
Działam dwutorowo. Część środków odkładam na lokacie, część
inwestuję w siebie, zespół, projekty. Razem z wytwórnią współorganizuję oraz współfinansuję
wszelkie nasze przedsięwzięcia.
W ostatnim czasie kupiłem wygodnego i bezpiecznego busa,
którym będziemy jeździć na koncerty. Kiedyś szukałem sponsorów, prosiłem o pomoc... A dzisiaj
mogę z własnych środków kupić
nowy instrument!
A oszczędności?
Wszelkie moje działania, o których przed chwilą wspomniałem,
są inwestycją w moją przyszłość.
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Ale staram się też żyć dniem dzisiejszym, aby nie stracić żadnej
chwili. Zawsze próbuję to wyważyć wedle własnych potrzeb
i możliwości.
Koncertował Pan w wielu krajach. Gdzie jeszcze chciałby Pan
pojechać i zagrać?
Moim marzeniem jest podróż do
Argentyny, która jest kolebką
tanga. Marzy mi się zetknięcie
z rdzennymi muzykami, rozmowa z nimi, a przede wszystkim
możliwość wspólnego muzykowania – coś w rodzaju jam session w klubie. Jest także kilka
innych miejsc, które chętnie odwiedziłbym i poznał muzycznie,
np. Japonia, Australia, Brazylia
czy Indie.
Jakie ma Pan inne muzyczne
plany?
Mam wiele ambitnych planów,
które chciałbym zrealizować. Liczę, że uda mi się to pomimo wielu koncertów i różnych projektów
muzycznych, w których biorę
udział. Jesienią pojawi się najprawdopodobniej płyta Tango
CORAZON „Live”, a w przyszłym
roku czeka nas olbrzymie przedsięwzięcie, o którym na razie
jeszcze nie będę nic mówił, aby
nie zapeszyć. Przed nami również
organizacja koncertu galowego
w Teatrze Kwadrat 22 kwietnia,
podczas którego odbędzie się
uroczyste wręczenie podwójnej
platynowej płyty za „Marcin Wyrostek Coloriage”. Dziękuję serdecznie naszym fanom!
O czym marzy Marcin Wyrostek?
Aby ten czar, który właśnie działa wokół mnie, się nie skończył.
Marzę o tym, aby moja rodzina
zawsze była szczęśliwa. A  muzycznie oczywiście mam nadzieję, że zawsze będę mógł się tak
realizować jak teraz.

12

Poradnik bankowy

Wydarzenia

Biegi masowe organizowane są na całym
świecie. Jak połączyć przyjemne z...
przyjemnym?

Biegajmy razem
Bieganie to radość, zdrowie i energia. Szacuje się, że 150 mln ludzi na świecie uprawia ten
sport. W Polsce największą popularnością cieszą się biegi uliczne. Corocznie startuje w nich
od 50 do 80 tys. osób. Chętnych do udziału w takich imprezach jest tylu, że listy startowe
zamykane są już kilka tygodni wcześniej.
Magda Kopcińska

P

KO Bank Polski od lat wspiera ważne
wydarzenia sportowe, a wśród nich
biegi masowe łączące Polaków w duchu
sportowej rywalizacji – od ulicznych po maratony. W imprezach bierze udział drużyna
bankowych zawodników, która z roku na
rok staje się coraz liczniejsza (obecnie blisko 150 biegaczy).
W  ramach programu „PKO Bank Polski –
Biegajmy razem” zachęcamy Polaków do
wspólnej aktywności. Chcemy pokazać, że
bieganie to najlepiej oprocentowana lokata, która będzie nam przynosiła zyski przez
całe życie. Bieganie, szczególnie długodystansowe kształtuje charakter, wyrabia
kondycję, uczy pokory, ale też wytrwałości
w dążeniu do celu. To sport, który można
uprawiać wszędzie, bez angażowania dużych środków – wystarczą chęci i odrobina
motywacji.
Biegamy m.in. w Warszawie w cyklu imprez „Zabiegaj o pamięć” (Bieg Konstytucji
3 Maja, Bieg Powstania Warszawskiego,
Bieg Niepodległości), półmaratonie w Białymstoku oraz w maratonach w Krakowie
(Cracovia Maraton) czy Poznaniu (Poznań
Maraton).
Startujemy także poza granicami Polski.
Nasi biegacze towarzyszą Maciejowi Kurzajewskiemu, który realizuje ambitny projekt
„Korona Maratonów PKO Banku Polskiego”.

Poznań Maraton.
Otwieramy stadiony na biegających
Wspólnie z radiową Trójką realizujemy inicjatywę „Biegam, bo lubię”. Począwszy od
23 marca na ponad 40 stadionach lekkoatletycznych, które zgłosiły się do akcji, raz
w tygodniu odbywać się będą bezpłatne
treningi pod okiem profesjonalistów. Co sobotę o godz. 9.30, bez względu na warunki
atmosferyczne i liczbę chętnych, na miłośników biegania będzie czekać dwóch za-

wodowych trenerów. Wierzymy, że obecny
na stadionach bakcyl biegania przyciągnie
kolejnych pasjonatów tej formy ruchu.
Wszystkie informacje dotyczące miejsc i terminów spotkań można znaleźć na stronie
internetowej projektu (www.biegambolubie.
com.pl), a na falach radiowej Trójki w każdy czwartek po godz. 17.00 jest emitowana
audycja „Biegam, bo lubię”, gdzie Paweł Januszewski i Krzysztof Łoniewski relacjonują
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kowych: Mariuszem Dąbrowskim, Adamem
Romanem i Jackiem Starostką miał rozpocząć 15 marca od startu w Tel Aviv Gillette
Marathon. Z powodu wysokiej temperatury
organizatorzy przesunęli o tydzień jego termin, oferując udział w półmaratonie. Nasza reprezentacja nie poddała się upałowi
i przeciwnościom organizacyjnym. Polska
ekipa pojawiła się na linii startu o 4 rano
i „samotnie” pierwsze 21 kilometrów i 100
metrów przebiegła, aby o 6 rano dołączyć
do kilku tysięcy zawodników na oficjalnej
trasie półmaratonu. Tym samym nasi sportowcy przebiegli maratoński dystans. Nie
będzie on jednak uznany do projektu i Maciej Kurzajewski wróci jeszcze w tym roku
na azjatycki kontynent.
– Mieliśmy świadomość, że nasz maraton nie
zostanie uznany przez organizatorów. Trudno. Wybraliśmy radość biegania. Naszą siłą
był duch drużyny. Półmaratoński dystans
przebiegliśmy razem w grupie, na drugiej połówce każdy już w swoim tempie przemierzał
trasę – podsumowuje Maciej Kurzajewski.
Meta półmaratonu w Tel Awiwie.

Foto: Archiwum

sobotnie treningi na stadionach i zachęcają
Polaków do rekreacyjnego biegania.
Od połowy kwietnia, na antenie programu
1 TVP zachęcać do biegania będą również
Maciej Kurzajewski i Przemysław Babiarz.
Poprowadzą cykl programów „Biegajmy razem”, których Bank jest partnerem. Podpowiedzą m.in. od czego zacząć przygodę z bieganiem, gdzie i jak biegać, żeby sprawiało
nam to radość, a nie było jedynie wysiłkiem…
Start – niedziela, godz. 10.45.
Dołącz do nas! Razem łatwiej pokonamy słabości i dobiegniemy do mety.
Korona Maratonów PKO Banku Polskiego
Przebiegnięcie maratonów na siedmiu kontynentach, zdobycie Korony Maratonów – to
marzenie setek tysięcy biegaczy na całym
świecie. Nie inaczej jest w Polsce. Do Seven
Continentes Club – klubu tych, którzy przebiegli maratony w Europie, Azji, Ameryce
Południowej, Ameryce Północnej, Afryce,
Australii i na Antarktydzie – należy niespełna
400 biegaczy, w tej grupie jest 5 Polaków.
Grono tych, którzy dokonali tego w rok, jest

zdecydowanie mniejszy – nieco ponad 60
osób. Wśród nich, jak dotąd jest tylko jeden
Polak – Jarosław Rajtar.
To wyzwanie w tym roku podjął Maciej Kurzajewski, dziennikarz sportowy od 10 lat
aktywnie propagujący bieganie. W realizacji
przedsięwzięcia wspiera go PKO Bank Polski
oraz pracownicy Banku, którzy wraz z nim
wystartują w czterech maratonach.
– Nie będę pierwszy, który to udowodni.
Natomiast chcę tym projektem przekonać
wszystkich do tego, że warto biegać. Będąc
na siedmiu kontynentach, możemy dotrzeć do
szerokiego grona potencjalnych biegaczy. Cieszę się, że wspólnie z Bankiem będziemy ten
projekt realizować – mówi Maciej Kurzajewski.
Podczas przygotowań do projektu i jego realizacji opieką trenerską otoczy Macieja znakomity polski maratończyk, trener biegowy
i autor bestsellerowych książek o bieganiu
Jerzy Skarżyński.
7 biegów na 7 kontynentach
Swoją przygodę z Koroną Maratonów Maciej Kurzajewski wraz trójką biegaczy ban-

Pozostaje podziwiać hart ducha naszej drużyny oraz trzymać kciuki za powodzenie
podczas kolejnych startów:
• 21 kwietnia w Londynie, w najbardziej prestiżowym biegu na tym dystansie w Europie;
• 22 czerwca w The Big Five Maraton w RPA,
który zaliczany jest do dziesięciu najpiękniejszych maratonów świata;
•7
 lipca i przedolimpijskiej próbie w mieście
igrzysk 2016 toku – maratonie w Rio de
Janeiro;
• 22 września na Antypodach w Maratonie
w Sydney;
•3
 listopada w New York City Marathon –
największym i najbardziej pożądanym biegu
na liście zdobyczy każdego maratończyka;
• 20 listopada w Ice Marathon na Antarktydzie – finałowym, ale i zdecydowanie najtrudniejszym z siedmiu biegów tego przedsięwzięcia.
Na specjalnym facebookowym profilu oraz
stronie www.pkobp.pl/biegajmy-razem można znaleźć najświeższe informacje o aktualnych wydarzeniach realizowanych w ramach projektu.
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oferta
banku

Pod hasłami Edukacja, Ekologia, Nadzieja i Zdrowie
kryją się cztery inicjatywy, które można wspierać
wspólnie z Inteligo.

Wielkie serce Inteligo
„Dobro rodzi się wtedy, gdy ludzie zapominają o sobie” – ta maksyma Lwa Tołstoja
pięknie oddaje ideę nowej karty debetowej Inteligo „Dobro procentuje”.
Agata Lipiec

K

arta Inteligo Visa payWave
„Dobro procentuje” pozwala udzielać się charytatywnie
każdego dnia, bez ponoszenia
dodatkowych kosztów. Wystarczy wybrać jedną z czterech inicjatyw, którą chcemy wspierać:
Edukację, Nadzieję, Zdrowie lub
Ekologię, a Bank przeznaczy na
wskazany cel część swoich dochodów od transakcji bezgotówkowych wykonanych kartą.
Dobra karta
– Klienci mogą wspierać szczytne
cele każdą wykonaną transakcją
kartową, a dodatkowo dajemy
im możliwość zadecydowania,
która konkretnie organizacja czy
inicjatywa to wsparcie otrzyma.
To rozwiązanie dotychczas niespotykane na polskim rynku –
podkreśla Wojciech Bolanowski,
dyrektor Pionu Bankowości Elektronicznej w PKO Banku Polskim.
Karta płatnicza „Dobro procentuje” jest wydawana do rachunków
Inteligo prowadzonych w ramach
kont indywidualnych i firmowych. Umożliwia między innymi
transakcje zbliżeniowe w technologii Visa payWave do 50 zł, za-

kupy przez internet i telefon oraz
we wszystkich punktach handlowo-usługowych z logo Visa.
Ponadto klienci mogą wypłacać
gotówkę bez dodatkowych opłat
z bankomatów PKO Banku Polskiego i BZ WBK i doładowywać
telefony komórkowe w bankomatach Banku.
Szczytny cel
– Beneficjentami karty „Dobro
procentuje” są stowarzyszenia,
z którymi Fundacja PKO Banku Polskiego wcześniej podjęła
współpracę przynoszącą już dziś
wymierne efekty. Dzięki mechanizmowi przekazywania części dochodów Banku z transakcji kartą
możemy wspólnie z klientami Inteligo jeszcze mocniej wspierać
bardzo ważne inicjatywy, które
realnie wpływają na poprawę
zdrowia, wspierają aktywizację
osób niepełnosprawnych ruchowo, budują solidarność społeczną z dziećmi i nastolatkami
zagrożonymi wykluczeniem społecznym, a także chronią polskie
rzeki przed degradacją – mówi
Urszula Kontowska, prezes Fundacji PKO Banku Polskiego.

Edukacja
W obszarze Edukacja Bank wspiera Stowarzyszenie Siemacha, które od lat zajmuje się młodzieżą.
Wychowawcy Siemachy wiedzą,
że młody człowiek potrzebuje nie
tylko domu i szkoły, ale także
przyjaznego podwórka, gdzie uczy
się współżycia społecznego. Dlatego organizacja zaczęła otwierać
placówki
edukacyjno-wychowawcze, m.in. na terenie galerii
handlowych, które są miejscem
spotkań nastolatków. Podopieczni
stowarzyszenia mogą nieodpłatnie korzystać z zajęć oraz uczestniczyć w młodzieżowych festiwalach sportowych w czasie wakacji.

Rywalizacja zaszczepia w nich
takie wartości, jak wytrwałość,
uczciwość i solidarność. – Współpraca z Bankiem to dla Siemachy
powód do dumy – mówi ks. Andrzej Augustyński, dyrektor generalny Stowarzyszenia. – Jesteśmy
organizacją pożytku publicznego,
która świadczy pomoc w sposób
systemowy, długoterminowy oraz
innowacyjny. Tworzenie sieci „podwórek nowej generacji” byłoby
niemożliwe bez relacji z tak stabilnym partnerem jak PKO Bank
Polski, który wspiera działalność
Siemachy zarówno finansowo,
jak i merytorycznie. Nie ma lepszej inwestycji niż ta, dzięki której

Poradnik bankowy

młodzi ludzie stają się odpowiedzialnymi obywatelami – dodaje.
Wybierając cel Edukacja, przyczyniamy się do rozwoju istniejących
i tworzenia kolejnych „nowoczesnych podwórek” z atrakcyjnymi
zajęciami.

Foto: Archiwum

Nadzieja
Stowarzyszenie Pomocy Niepełnosprawnym Kierowcom SPiNKa to
beneficjent w obszarze Nadzieja.
Głównym jego celem jest pomoc
osobom, które chcą wrócić do aktywnego życia społecznego i zawodowego. Narzędziem ułatwiającym
ten powrót jest samochód. Stowarzyszenie pomaga swoim podopiecznym w nauce jazdy, zakupie
samochodu oraz przystosowaniu
go do indywidualnych potrzeb.
– Dlatego będę w sposób otwarty
namawiał, by jak najwięcej osób,
które używają tej karty i mają wpływ
na to, gdzie ten strumień złotówek
popłynie, pamiętało o SPiNCE. Nasza pomoc trafia do konkretnych
osób, które mają imię, nazwisko
i adres – mówi Krzysztof Marciniak,
prezes Stowarzyszenia. – Dzięki tym
środkom nasi beneficjenci zyskają
drugie życie – mobilność, dzięki której mogą organizować sobie życie
społeczne i zawodowe – dodaje.
W ubiegłym roku Stowarzyszenie przeszkoliło i przystosowało do nauki i egzaminowania 20
ośrodków nauki jazdy w Polsce.
Dzięki temu już ponad 100 niepełnosprawnych ruchowo osób nauczyło się jeździć samochodem,
zdało egzamin, a część z nich
doczekała się również własnych
pojazdów. Środki, jakie uda się
zebrać dzięki użytkownikom karty,
zostaną przeznaczone na zmotoryzowanie kolejnych osób.
Ekologia
W obszarze Ekologia beneficjentem karty „Dobro procentuje” jest
Stowarzyszenie Klub Gaja, które

organizuje m.in. projekt edukacyjny
„Zaadoptuj rzekę”. Został on nominowany do tytułu The Best Practice
– najlepszego programu środowiskowego w Unii Europejskiej. Jego
celem jest inspirowanie społeczności lokalnych do angażowania się
w ochronę rzek, strumieni, jezior,
stawów oraz Morza Bałtyckiego
i ich nabrzeży. – Ostatnio bardzo
dużo mówi się o społecznej odpowiedzialności biznesu, a w tym
Banku to się po prostu robi. To,
że dodatkowo klient sam może
wybrać, na co Bank przeznaczy
część swoich dochodów, pokazuje
zaufanie, jakim PKO Bank Polski
go obdarza – mówi Jacek Bożek,
prezes Klubu Gaja. – Ja oczywiście
wszystkich bardzo gorąco zapraszam do tego, żeby wsparli Ekologię. Wspomogą oni działanie Klubu
Gaja przy programie „Zaadoptuj
rzekę” – podsumowuje Bożek. Realizacja programu rozpoczęła się
w 2005 roku. Od tego czasu włączyło się do niego ponad 80 tysięcy osób, które zaopiekowały
się 900 odcinkami akwenów. Tylko
w 2012 roku blisko tysiąc dzieci
wzięło udział w zabawach i grach
edukacyjnych w ramach programu.
Zdrowie
Bankowa Akcja Honorowego
Krwiodawstwa (BAHK) organizowana przez PKO Bank Polski
od 2009 roku będzie wspierana
w obszarze Zdrowie. Celem akcji
jest zachęcenie do regularnego
oddawania krwi, ale także popularyzacja idei krwiodawstwa
i przełamywanie związanych z nią
barier. Organizowanym akcjom
towarzyszą pokazy pierwszej pomocy i zajęcia edukacyjne dla
dzieci. Dorośli mogą skorzystać ze
specjalistycznych porad medycznych. W wybranych miastach jest
też możliwość złożenia deklaracji
przystąpienia do rejestru potencjalnych dawców szpiku kostne-

go. – Bankowa Akcja Honorowego
Krwiodawstwa jest przykładem na
to, jak oddolna inicjatywa pracownicza może przerodzić się w ogólnopolską akcję. Przez cztery lata
setki pracowników PKO Banku Polskiego zdobyły się na gest na wagę
ludzkiego życia, angażując również
bliskich, sąsiadów i swoje społeczności lokalne – mówi Urszula
Kontowska, prezes Fundacji PKO
Banku Polskiego – Warto wybrać
tę inicjatywę, abyśmy mogli dotrzeć do kolejnych miast, zbierając
krew, edukując i promując zdrowy
tryb życia – zachęca. Od 2009 roku
w BAHK wzięło udział ponad 4 tysiące osób, oddając blisko 1400
litrów krwi. Wspierając tę akcję,
można uratować zdrowie i życie
kolejnym potrzebującym osobom.
Dobry pomysł
Karta Inteligo „Dobro procentuje”
jest rozwinięciem realizowanego
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od dziesięciu lat projektu partnerskiego „Karta Inteligo z Sercem”.
W jego ramach część przychodów
z tytułu transakcji bezgotówkowych jest przekazywana na rzecz
Programu Budowy Polskiego
Sztucznego Serca prowadzonego
przez Fundację Rozwoju Kardiochirurgii im. prof. Zbigniewa Religi. Dzięki takiemu rozwiązaniu
klienci, korzystając z karty, w nieodczuwalny dla portfela sposób
pomagają innym. Od 2013 roku
dzięki nowej karcie klient sam
może wybrać, jaki cel chce wesprzeć. Jak to zrobić? Wystarczy
zamówić kartę w serwisie Inteligo. Po jej otrzymaniu aktywować
w zakładce Twoje Karty i tam
wybrać jeden z proponowanych
celów, na który Bank ma przeznaczyć środki. Dołącz do grona
darczyńców już dziś! Zamów swoją kartę na Inteligo.pl i zobacz, jak
procentuje dobro.

Inteligo najlepszym bankiem
w 2012 roku według internautów

W rankingu przygotowanym
przez Wirtualną Polskę i firmę
badawczą Expandi internauci
wysoko ocenili konto Inteligo,
przyznając mu aż 26,46 proc.
pozytywnych komentarzy. Bank
został też doceniony za bankowość elektroniczną, kartę zbliżeniową oraz obsługę. Badanie
dotyczyło ponad 20 polskich
banków, a powstało na podstawie 100 tys. wypowiedzi po-

chodzących z ponad 250 źródeł,
takich jak portale internetowe,
społecznościowe, wpisy na forach
czy mikroblogach. Wszystkie komentarze i wpisy zostały przydzielone do odpowiedniej kategorii,
np. konto, wizerunek, bankowość
elektroniczna czy lokaty, i sklasyfikowane pod względem oceny
– pozytywnej, neutralnej lub negatywnej – w skali od 1 do 10. Marka Inteligo otrzymała 20,23 proc.
komentarzy pozytywnych i awansowała z 6. miejsca w 2011 roku.
Pod uwagę wzięto 1547 ocen. Inteligo znalazło się także w pierwszej trójce w rankingu „Przyjazny
Bank Newsweeka 2012” w kategorii bank internetowy.
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Bankowość
Hipoteczna

Kredyty oferowane przez Bank umożliwiają zaspokojenie
indywidualnych potrzeb lokalowych. Może to być zakup
mieszkania, działki lub budowa nieruchomości.

Własny KĄT
W lutowym rankingu Bankiera najlepszych kredytów bez wkładu własnego
oferta PKO Banku Polskiego została uznana za najkorzystniejszą na rynku.
Robert Macieląg, ekspert Departament Sprzedaży Detalicznej,
Biuro Bankowości Hipotecznej

W

śród 14 banków, które oferują kredyty hipoteczne na
100 proc. wartości nieruchomości,
propozycja PKO Banku Polskiego
okazała się najbardziej atrakcyjna dla klientów. Również w rankingu kredytów hipotecznych na
80 proc. wartości nieruchomości
(klient musi posiadać 20-proc.
wkład własny) oferta Banku zna-

lazła się w najlepszej trójce. Nasi
klienci korzystają obecnie nie tylko
z niskiej marży, ale także spadku
wskaźnika WIBOR, od poziomu
którego głównie zależy wysokość
miesięcznych rat.
Dla kogo?
Aby otrzymać kredyt hipoteczny,
klient musi posiadać nie tylko

zdolność kredytową i pozytywną
ocenę wiarygodności kredytowej
(z Biura Informacji Kredytowej),
ale też ustanowić zabezpieczenie
hipoteczne. Najczęściej rolę tę
pełni kupowana nieruchomość.
Zabezpieczeniem kredytu może
być również inna nieruchomość
posiadana przez kredytobiorcę
lub nawet osobę trzecią (jeśli

wyrazi na to zgodę). Najbardziej
popularnym kredytem w ofercie
PKO Banku Polskiego jest kredyt mieszkaniowy Własny Kąt
Hipoteczny. Jest on udzielany
w walucie polskiej, rezydentom
i nierezydentom, czyli osobom
posiadającym miejsce zamieszkania poza granicami Polski,
ale deklarującym chęć nabycia
nieruchomości w naszym kraju.
W ofercie Banku jest też kredyt
Własny Kąt Mix (cel mieszkaniowy, refinansowy lub na dowolny
cel), Własny Kąt Biznes (zakup
inwestycyjny np. pod wynajem)
oraz Konsolidacyjny (zamiana
kilku kredytów, w tym gotówkowych, na jeden hipoteczny).
Klienci mogą również skorzystać z pożyczki hipotecznej, którą
w całości można przeznaczyć na
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cele niezwiązane z rynkiem nieruchomości.

Foto: Archiwum

Warunki
Kredytem Własny Kąt Hipoteczny można sfinansować kupno
mieszkania na rynku pierwotnym
i wtórnym, zakup działki oraz budowę lub kupno domu. Bank oferuje też możliwość przeznaczenia
aż 25 proc. pożyczanej kwoty
na cele niezwiązane z nieruchomością. Jeśli więc klient ma odpowiednią zdolność kredytową
i wartość nabywanej nieruchomości jest wyższa niż kwota kredytu, to może otrzymać większą
kwotę i przeznaczyć ją np. na
kupno samochodu lub wyposażenia kuchni. Maksymalna wartość
kredytu, jaki można otrzymać
w Banku, to 100 proc. wartości
nieruchomości. Trzeba jednak
pamiętać, że zgodnie z obowiązującymi przepisami kwotę kredytu
przekraczającą 80 proc. wartości
nieruchomości trzeba dodatkowo
ubezpieczyć, wykupując ubezpieczenie niskiego wkładu. Z punktu
widzenia klientów bardzo istotny
jest też okres, na jaki kredyt został udzielony. Im jest on dłuższy,
tym niższa jest miesięczna rata.
W PKO Banku Polskim maksymalny okres, na jaki można uzyskać kredyt, to 40 lat.
Oprocentowanie
Klient może zdecydować, czy
oprocentowanie jego kredytu będzie stałe, czy zmienne. Decydując
się na oprocentowanie stałe (jest
to możliwe w przypadku pożyczki opiewającej na co najmniej
80 tys. zł), mamy pewność, że
ustalone oprocentowanie nie
zmieni się w ciągu 2 lat. Jest to
bardzo dobre rozwiązanie, jeśli
spodziewamy się wzrostu stóp
procentowych. Obecnie taki
scenariusz jest mało prawdopodobny, więc najczęściej klienci

decydują się na oprocentowanie
zmienne. Przy takim rozwiązaniu
wysokość płaconych odsetek
jest zmienna i zależy od marży
i trzymiesięcznej stawki WIBOR
(cena pieniądza na rynku międzybankowym). Klienci powinni
też pamiętać, że do czasu uzyskania wpisu w księdze hipotecznej
marża banku jest podwyższona
o 0,9 pkt proc., co pokrywa koszt
ubezpieczenia kredytu. Obecnie
oczekiwanie na wpis w księdze
wieczystej trwa ok. 3 miesięcy.
Wakacje
Klienci Banku, w razie potrzeby,
raz w roku mają możliwość skorzystania z miesięcznych „wakacji
kredytowych”. Nie płacą wówczas raty, ale powinni pamiętać,
że należna kwota jest dopisywana do zadłużenia i kolejna rata
jest wówczas nieznacznie wyższa.
W czasie spłaty kredytu klient
może też skorzystać z karencji
w spłacie kapitału – nawet przez
3 lata. To idealna sytuacja, jeśli
ktoś np. buduje dom lub remontuje mieszkanie i w tym okresie chce
maksymalnie ograniczyć swoje
wydatki. Spłaca wówczas tylko
należne odsetki.

OPINIA EkspertA

Jarosław Sadowski
główny analityk Expandera
Za odłożeniem decyzji o kupnie mieszkania przemawiają
spadające ceny i obawy o to,
czy w obecnej sytuacji banki zechcą udzielić kredytu.

oszczędzić nawet 200 tys. złotych
przy zakupie 3- lub 4-pokojowego
mieszkania. Dla osób ceniących
szum morza i ciszę lasu sosnowego deweloper przygotował piękne
apartamenty w inwestycji Neptun
Park położonej w kurortowej czę-

Aby otrzymać kredyt hipoteczny, klient
musi posiadać nie tylko zdolność
kredytową i pozytywną ocenę
wiarygodności kredytowej (z Biura
Informacji Kredytowej), ale też
ustanowić zabezpieczenie hipoteczne.
Oferta Qualia Development
Qualia Development, spółka
z grupy kapitałowej PKO Banku
Polskiego, ma szereg propozycji
dla osób szukających przestrzeni. W Miasteczku Wilanów można
trafić na wyjątkową okazję i za-
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ści Gdańska – Gdańsku Jelitkowie.
Osoby z zachodniej części Polski
zmęczone aglomeracją miejską na
pewno docenią urok wkomponowanej w nadmorski pas przyrody,
dającej relaks i wytchnienie Rezydencji Flotylla w Międzyzdrojach.

Dalsze oczekiwanie może
jednak doprowadzić do sytuacji, w której będziemy mieli
niewielki wybór. Niższe ceny
spowodowały, że deweloperzy budują coraz mniej i już
niedługo wybór na rynku będzie wyraźnie mniejszy. Problemem wstrzymującym decyzję o zakupie nie powinno
być też uzyskanie kredytu.
Dzięki obniżkom stóp procentowych spadają koszty
kredytów w złotych, a także
poprawia się ich dostępność.
W rezultacie jeśli ktoś posiada
odpowiednie dochody, to bez
problemu powinien uzyskać
kredyt.

Sopocka ekskluzywna kamienica
Na Fali, której nazwa nawiązuje
do wyróżniającej się z otoczenia frontowej ściany w kształcie
morskiej fali, to propozycja dla
najbardziej wymagających klientów.
Wszystkie projekty realizowane
przez spółkę zostały wybudowane
w wyjątkowych lokalizacjach.
Qualia jako jedyny deweloper
w Polsce oferuje możliwość zainwestowania w sieć condohoteli
zarządzanych pod brandem globalnej marki hotelowej Golden
Tulip. Opierając swój model biznesowy o know-how międzynarodowej sieci Louvre Hotels Group,
firma zapewnia inwestorom gwarancję opłacalności. PKO Bank
Polski umożliwia swoim klientom
skorzystanie ze specjalnie przygotowanej oferty kredytu hipotecznego lub… leasingu nieruchomości dzięki ofercie PKO Leasing,
spółki z grupy kapitałowej Banku.
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oferta
banku

Podejmując decyzję o zaciągnięciu pożyczki, musimy zadać sobie
pytania: na jak długo zamierzam się zadłużyć, w jakiej wysokości
mógłbym spłacać ratę i co może stanowić zabezpieczenie kredytu.

Prosta i szybka
Bez względu na to, czy wydatek był wcześniej planowany, czy wyniknął nagle,
musimy odpowiedzieć sobie na pytanie, skąd wziąć pieniądze na jego sfinansowanie.
Dobrym sposobem jest zaciągnięcie pożyczki w banku. Oferta PKO Banku Polskiego
daje w tym zakresie wiele możliwości. Od najpopularniejszej Mini Ratki do pożyczki
hipotecznej na dowolny cel.
Edyta Skorupska

J

akie są między nimi różnice?
Czym się kierować przy wyborze? Decyzję najlepiej podjąć
po dokładnym zapoznaniu się
z najważniejszymi cechami produktów i udzieleniu sobie odpowiedzi na pytania: na jak długo
zamierzam się zadłużyć, w jakiej
wysokości mógłbym spłacać
ratę i co może stanowić zabezpieczenie kredytu.

oraz innych zobowiązań, w wyniku czego płacimy tylko jedną
ratę. Oferta konsolidacji zadłużenia jest bardzo dobrym rozwiązaniem dla klientów, którzy zaczynają mieć trudności ze spłatą
wielu rat, płatnych w różnych
terminach. Ta opcja pożyczki pozwala na ustalenie jednej niższej
raty, w wyniku czego obciążenie
domowego budżetu jest niższe.

Cokolwiek za nami chodzi
Pożyczka gotówkowa PKO Banku Polskiego, popularna Mini
Ratka, udzielana jest na dowolny
cel, np. zakup pralki, lodówki, remont mieszkania lub zorganizowanie komunii dziecka czy wesela. Wystarczy przyjść do Banku
z dokumentem tożsamości lub
wypełnić wniosek przez serwis
www.pkobp.pl lub bankowości
elektronicznej iPKO. W ramach
tego produktu Bank oferuje również atrakcyjne warunki konsolidacji dotychczasowego zadłużenia. Opcja ta umożliwia klientowi
spłatę poprzednich kredytów

Nawet 150 tys. zł w jeden dzień
Co wyróżnia Mini Ratkę PKO
Banku Polskiego? Dostępna jest
w ponad 1200 oddziałach Banku, przez internet i bankowość
elektroniczną iPKO. Pożyczkę
można otrzymać bez zaświadczeń o dochodach nawet do
kwoty 150 tys. zł – jest to oferta
dla klientów Banku, dla pozostałych osób maksymalna wartość
wynosi 15 tys. zł. Udzielana jest
bez zabezpieczenia nawet do
150 tys. zł. Ponadto do kwoty
15 tys. zł nie jest wymagana zgoda współmałżonka. Co istotne,
aby ją otrzymać, wystarczy jedna
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wizyta w oddziale, a spłatę można rozłożyć nawet na 96 miesięcy
(8 lat), w przypadku konsolidacji
aż na 10 lat! Aby było wygodniej,
można ustanowić autospłatę rat
prosto z konta osobistego. Z kolei
w przypadku kłopotów ze spłatą
pożyczki można zdecydować się
na trzymiesięczne tzw. wakacje
kredytowe. Zadłużenie można też
spłacić wcześniej bez żadnych
dodatkowych kosztów.

Foto: Archiwum

Pakiet bezpieczeństwa
Korzyścią Mini Ratki są pakiety
ubezpieczenia, które zapewniają bezpieczeństwo finansowe
klienta i jego bliskich w nieprzewidzianych sytuacjach losowych. Oznacza to, że w przypadku trudnej sytuacji życiowej
ubezpieczyciel przejmie spłatę
pożyczki. Dodatkowo przy wariancie rozszerzonym świadczenie otrzyma bezpośrednio
również klient. Warto rozważyć
wariant z ubezpieczeniem, ponieważ przy zakupie tej usługi
otrzymuje się niższe oprocentowanie pożyczki.
Na dłużej i pod zastaw
Na remont mieszkania, wakacje,
zakup samochodu lub inny dowolny cel można więc zaciągnąć
pożyczkę hipoteczną oferowaną
przez PKO Bank Polski. Podstawowym warunkiem jej otrzymania jest posiadanie zdolności
kredytowej. Pożyczka hipoteczna
może być udzielona do kwoty
stanowiącej 60 proc. wartości
nieruchomości będącej jej zabezpieczeniem.
Pożyczka – z założenia – nie ma
określonego celu, na jaki zostanie przeznaczona, z kolei
pożyczka hipoteczna musi być
zabezpieczona w postaci hipoteki na nieruchomości. Może to
być hipoteka na nieruchomości
będącej własnością pożyczko-

biorcy lub osoby trzeciej. Kolejnym obligatoryjnym zabezpieczeniem będzie cesja praw
z polisy ubezpieczenia nieruchomości od ognia i innych zdarzeń
losowych, którą każdy kredytobiorca musi posiadać.
Pożyczkę hipoteczną można zaciągnąć na okres do 20 lat. Czas,
przez który będzie spłacana, ma
wpływ na wysokość płaconych
przez klienta rat – im dłuższy
okres spłaty i większa liczba rat,
tym niższa ich wysokość. Z drugiej strony jeśli spłata pożyczki
odbywa się w krótszym czasie,
wysokość raty będzie wyższa,
ale zadłużenie wobec Banku
będzie się szybciej zmniejszać.
W sumie łączny koszt odsetek
będzie niższy niż w przypadku
dłuższego okresu kredytowania.
Okres spłaty zapisany w umowie pożyczki można zmienić
(skrócić lub wydłużyć) za pomocą aneksu do umowy.
Pożyczka hipoteczna jest udzielana w polskich złotych (PLN),
a oprocentowana według zmiennej lub stałej stopy procentowej.
Na oprocentowanie składają
się: stawka referencyjna, której
wysokość jest regulowana przez
rynek, oraz marża ustalana przez
Bank.
PKO Bank Polski oferuje klientom wybór spłaty spośród
dwóch sposobów – rat równych lub rat malejących. W obu
przypadkach rata spłaty składa
się z raty kapitałowej (części
zaciągniętej pożyczki) i raty
odsetkowej (kosztu pożyczki).
Klient, decydując się na spłatę pożyczki w ratach równych,
w początkowym okresie spłaty
– kiedy obciążenia są największe – będzie płacić niższe raty.
Spłata pożyczki w ratach równych wiąże się jednak z wolniejszym spadkiem zadłużenia
(początkowo większą część
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Pożyczki PKO Banku
Polskiego w pigułce
Mini Ratka
1. Oprocentowanie – od 9,99 proc.
w stosunku rocznym.
2. Prowizja dla pożyczki do
50 tys. zł:
– do 3 proc., jeżeli klient zakupi
ubezpieczenie i korzysta z rachunku PKO Konto bez Granic.
– 0 proc. prowizji w przypadku
gdy klient przystąpi do ubezpieczenia w wariancie rozszerzonym i korzysta z karty
kredytowej oraz rachunku PKO
Konto bez Granic.
3.	W ciągu 5 minut wstępna decyzja kredytowa.
4. Bez zgody współmałżonka –
do 15 000 zł.
5. Atrakcyjne pakiety ochrony
ubezpieczeniowej zawierające darmowy assistance.
6. Bez zaświadczenia o dochodach, jeżeli na rachunek

w PKO Banku Polskim wpływa
wynagrodzenie klienta.
Przykład
Na stronie www.pkobp.pl dostępny jest kalkulator Mini Ratki. W kilka minut po wpisaniu
podstawowych informacji będzie wiadomo, jak wysoka może
być rata pożyczki. Na przykład
jeżeli klient zdecyduje się na
najczęściej zaciąganą pożyczkę
10 tys. zł na 5 lat, a jest klientem naszego Banku i wykupi
ubezpieczenie, to rata będzie
wynosiła 313 zł. Jeżeli klient nie
będzie zainteresowany ofertą
pakietu
ubezpieczeniowego,
wówczas za każdy pożyczony
z Banku 1000 zł zapłaci 27,60
zł miesięcznej raty, czyli w naszym przypadku 276 zł.

Pożyczka hipoteczna
1.	Dowolny cel, na jaki może być
przeznaczona.
2.	Długi okres spłaty – do 20 lat.
3. Maksymalna wysokość – do
60 proc. wartości zabezpieczenia.
4.	Zabezpieczenie – m.in. hipoteka
na nieruchomości.
5.	Dostępna w polskich złotych
(PLN).
6.	Spłata w ratach równych lub
malejących.

spłaty stanowią odsetki). Z kolei w przypadku rat malejących
na początku są one wyższe, ale
zadłużenie będzie się zmniej-

Przykład
Kwota kredytu: 100 tys. zł. Pożyczka na 20 lat:
• Marża 3,13 proc. i prowizja
0 proc. (przy skorzystaniu
z ROR, karty kredytowej, ubezpieczenia na życie i 4-letniego
ubezpieczenia od utraty pracy
i hospitalizacji);
• Oprocentowanie: 6,88 proc. (według stanu na 26.02.2013 r.);
• Rata: 768,56 zł.

szało w sposób bardziej zauważalny (rata malejąca zawiera
w sobie stałą część kapitału
i zmniejszające się odsetki).
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wspólnoty
mieszkaniowe

W Polsce działa prawie 150 tys. wspólnot
mieszkaniowych. Mimo że nie mają osobowości
prawnej, mogą korzystać z usług bankowych.

Przykładem pakietu oferowanego
w jednej z najniższych cen na rynku
(wynosi jedynie 12 zł miesięcznie)
jest Nasza Wspólnota PLUS. Pozwala na minimalizację kosztów obsługi
bankowej przy uwzględnieniu obniżonych opłat przysługujących posiadaczom tego pakietu za wybrane
usługi.
Posiadacz każdego z pakietów Nasza
Wspólnota objęty jest indywidualną
obsługą przez dedykowanego doradcę bankowego.

Oferta szyta na miarę
Konto, na które trafiają pieniądze mieszkańców wspólnoty mieszkaniowej,
powinno być narzędziem efektywnego zarządzania finansami. Zarządcy
muszą dokładnie przeanalizować bankową ofertę i wybrać tę, która
najbardziej odpowiada potrzebom danej wspólnoty.
Opracowała Lidia Sosnowska

M

ożliwość założenia konta
dla wspólnot mieszkaniowych
działających w naszym kraju oferuje
wiele banków, jednak liderem rynku – ze względu na szeroką i zróżnicowaną gamę produktów zarówno
transakcyjnych, depozytowych, jak
i kredytowych – jest PKO Bank Polski. Obsługuje 30 proc. wspólnot
mieszkaniowych działających w naszym kraju. Obecnie te, które chcą

powierzyć swoje depozyty naszemu
Bankowi, mogą wybierać spośród
czterech pakietów Nasza Wspólnota zawierających produkty i usługi
ułatwiające efektywne zarządzanie
finansami.
Dla dużych, małych i oszczędnych
Wybór pakietu uzależniony jest od
wielkości podmiotu (czyli liczby lokali, które wchodzą w skład określonej

nieruchomości) i liczby przeprowadzanych przez nią operacji na rachunkach. Na przykład Nasza Mała
Wspólnota to optymalne rozwiązanie
dla niewielkich jednostek liczących
do 20 lokali. Zawiera, oprócz rachunku bieżącego, m.in. możliwość
dokonywania wypłat oraz wpłat
gotówkowych (w kwocie niższej lub
równej 1000 zł) oraz abonament za
korzystanie z iPKO.

Co zrobić z nadwyżką?
Prawie wszystkie wspólnoty – przynamniej czasowo – dysponują nadwyżkami środków pieniężnych. Na
przykład wpłaty na fundusz remontowy nie są na bieżąco wydatkowane.
Dlatego warto je zainwestować, zamiast trzymać na rachunku bieżącym.
Jedną z możliwości jest oferowany
przez PKO Bank Polski rachunek
lokacyjny Korzyść, łączący w sobie
zalety lokaty i swobodę w dostępie
do środków (zasady jego funkcjonowania są podobne jak rachunku
oszczędnościowego dla klientów indywidualnych). Możliwe jest otwarcie dwóch kont lokacyjnych dla danego klienta.
Inflacyjnej utracie wartości nadwyżek finansowych pozwalają także
zapobiegać lokaty terminowe Standardowa i Negocjowana. Otwierane
są na bardzo zróżnicowane okresy. Progowe oprocentowanie (jego
wysokość zależna jest od kwoty
lokaty) zapewnia powiązanie przychodów odsetkowych z poziomem
lokowanych środków. Pozwala efektywnie lokować środki finansowe już
na 7 dni.
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Usługa Depozyt Automatyczny polega na automatycznym lokowaniu
– bez odrębnych dyspozycji posiadacza rachunku – nadwyżek ponad
ustalony poziom środków zgromadzonych na rachunku bieżącym
(podstawowym lub pomocniczym).
Remont bez obaw
Wpłaty na fundusz remontowy nie
zawsze są wystarczające na pokrycie większych napraw, modernizacji
czy odnowienie budynku. Dlatego
każda wspólnota mieszkaniowa
prędzej czy później musi zmierzyć
się z wyzwaniem, jakim jest remont
nieruchomości, i odpowiedzieć na
pytanie, skąd wziąć niezbędne
na ten cel środki finansowe. – Obecnie finansowanie remontów kredytami bankowymi nie budzi już obaw
i niepewności ani po stronie banków, ani właścicieli nieruchomości. Realizacji remontów zasobów
mieszkaniowych z udziałem zewnętrznego finansowania sprzyjają
akceptowalne koszty udzielanych
kredytów, m.in. oprocentowanie
na poziomie nieprzekraczającym
8 proc. rocznie czy wysokość prowizji za udzielenie kredytu – mówi
Arkadiusz Michalak, kierownik Zespołu Finansowania Nieruchomości w PKO Banku Polskim.
Dodaje, że istotny wkład w rozwój
rynku finansowania remontów nieruchomości wielorodzinnych wniósł
program termomodernizacji oparty
na ustawie z 1998 roku, rozszerzony
w 2009 roku o szeroko rozumiany
remont budynku mieszkalnego,
z zachowaniem jednocześnie efektu
oszczędności energii. Potwierdzony
przez rząd długoterminowy charakter tego programu – przynajmniej
do 2020 roku – ugruntowuje dobre doświadczenia minionych lat
i utrwala w świadomości właścicieli
mieszkań tworzących wspólnoty
znaczenie troski o osobisty majątek,
którego wartość rynkowa wynika
wprost ze stanu technicznego bu-

PKO Bank Polski
jest największym
kredytodawcą
dla wspólnot
mieszkaniowych.
Każdego roku
ponad 6 tys.
budynków
wielorodzinnych
finansowanych
jest przy udziale
kredytów PKO
Banku Polskiego.
dynków, w których znajdują się ich
mieszkania.
PKO Bank Polski jest największym
kredytodawcą dla wspólnot mieszkaniowych. – Oferta kredytów remontowych zarówno powiązanych
z Funduszem Termomodernizacji
i Remontów BGK, jak i kredytów
bez wsparcia w postaci premii,
odpowiada na zapotrzebowanie
właścicieli nieruchomości wielorodzinnych. Każdego roku ponad
6 tys. budynków wielorodzinnych
finansowanych jest przy udziale
kredytów PKO Banku Polskiego. Od
2005 roku ponad 30 tys. budynków
wielorodzinnych
wyremontowanych z udziałem kredytu z naszego
Banku zmieniło swój stan techniczny na lepszy i przyniosło wzrost
wartości zlokalizowanych tam
mieszkań – podkreśla Arkadiusz Michalak.
Kredyty dla wspólnot
Udzielane są na sfinansowanie realizacji remontów nieruchomości
lub infrastruktury należących do
wspólnot mieszkaniowych oraz
na spłatę zadłużenia z tytułu zo-

bowiązań zaciągniętych w innych
bankach (na cele wymienione powyżej).
Kredyt Nasz Remont może być
przyznany nawet na 20 lat, w wysokości maksymalnej:
• do 750 000 zł – do 100 proc.
kosztów remontu,
• powyżej 750 000 zł – do 80 proc.
kosztów remontu,
• na spłatę zadłużenia z tytułu kredytów zaciągniętych w innych
bankach – do 100 proc. zadłużenia.
Warunkiem jego otrzymania jest:
• posiadanie zdolności kredytowej,
• pozytywna ocena przedsięwzięcia inwestycyjnego,
• ustanowienie zabezpieczeń jego
spłaty,
• posiadanie rachunku bieżącego.
Uruchamiany jest poprzez realizację dyspozycji kredytobiorcy,
jednorazowo lub w transzach, bezgotówkowo na wskazany przez
klienta rachunek, po spełnieniu
warunków wypłaty kredytu zawartych w umowie. Kredyt na spłatę
zadłużenia z tytułu zobowiązań zaciągniętych w innych bankach wypłacany jest jednorazowo, w formie przelewu środków na rachunek
wskazany przez kredytobiorcę.
Kredyt Inwestycyjny dla klientów
rynku mieszkaniowego jest udzielany na:
• finansowanie nowych, odtworzenie zużytych bądź modernizację istniejących środków
trwałych,
• finansowanie innych zobowiązań inwestycyjnych (np. powstałych z tytułu działalności
leasingowej, pokrycia płatności
z tytułu akredytywy dokumentowej otwartej w związku z realizowaną inwestycją),
• refinansowanie wydatków inwestycyjnych, poniesionych nie
wcześniej niż 24 miesiące przed
złożeniem wniosku o kredyt.
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OPINIA
klienta
Alina Kopania
prezes zarządu, główna
księgowa, Zarządca
Mamy wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu budynkami mieszkalnymi i nieruchomościami komercyjnymi.
Naszymi głównymi klientami
są wspólnoty mieszkaniowe,
obecnie zarządzamy nieruchomościami blisko 200
wspólnot.
Od dwóch lat korzystamy
z oferty PKO Banku Polskiego. Do współpracy zachęciła
nas korzystna oferta, m.in.
atrakcyjne oprocentowanie
rachunków, niewysokie opłaty za ich prowadzenie, usługa
bankowości elektronicznej
Multicash, która bardzo ułatwia nam pracę, oraz taki produkt jak lokata Korzyść.
Ogromne znaczenie w naszej
współpracy ma duża elastyczność Banku. Dla wspólnot, które są najczęściej niewielkimi podmiotami, istotne
jest to, że nie wymaga zbyt
wielu dokumentów. Oczywiście ma swoje wymogi, ale są
one rozsądne i do spełnienia.
Dla mnie ważne jest także
to, że dzięki umowie Banku
z Gminą Wrocław na remonty
współfinansowane
przez gminę bierzemy kredyt
w wysokości finansowanej
przez wspólnotę, natomiast
gmina swoją część przelewa
na konto funduszu remontowego Wspólnoty Mieszkaniowej jako wkład własny i tym
samym zostaje wyłączona
z kredytu.
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Bezpieczne
Finanse

To, co charakteryzuje rządowe papiery dłużne,
to maksymalna prostota, łatwość zakupu, gwarancja
zysku i szerokie spektrum możliwości inwestycyjnych.

Obligacje skarbowe
– propozycja dla każdego
W gąszczu propozycji finansowych ciężko czasem wybrać tę naprawdę wartościową. Taką, która
nie tylko przyniesie nam zysk, ale nie będzie wymagała od nas zbytniego zaangażowania i da nam
poczucie bezpieczeństwa. 
Marta Soluch, Magda Kopcińska

O

becnie problemem jest nie
brak, ale mnogość propozycji. Możemy nasze środki powierzyć profesjonalnym
doradcom, skorzystać z lokat,
polis, funduszy, możemy zacząć inwestować na giełdzie
lub w waluty. Są też inwestycje
alternatywne. Każde z tych rozwiązań ma wiele zalet. Dziś jednak porozmawiamy o rozwiązaniu bardzo prostym i z bardzo
pewnym gwarantem – Skarbem
Państwa.
Obligacje skarbowe – proste
i elastyczne rozwiązanie
Już sto złotych wystarczy, by
stać się posiadaczem obligacji
rządowej. O tym, ile sztuk i jakiego rodzaju obligacji skarbowych nabędziemy, decydujemy my, zgodnie z naszymi
możliwościami finansowymi
i planami inwestycyjnymi. To,
co charakteryzuje rządowe
papiery dłużne, to maksymal-

na prostota, łatwość zakupu,
gwarancja zysku i szerokie
spektrum możliwości inwestycyjnych.
Jako papier wartościowy są
skonstruowane niezwykle prosto – to, co z punktu widzenia
klienta jest najistotniejsze, to
gwarancja zysku oraz łatwość

zakupu. Bo obligacje skarbowe
można nabyć, nie ruszając się
z fotela, przez internet lub telefon. A na osoby, które cenią
bezpośredni kontakt z doradcą, czeka ponad tysiąc placówek naszego Banku, w których
można dokonać transakcji zakupu.

Obligacje możemy nabyć:
• przez internet (mamy do
wyboru dwie opcje):
– za pośrednictwem konta
Inteligo,
– poprzez stronę www.zakup.obligacjeskarbowe.pl,
• przez telefon. Pod numerami
telefonów: 801 31 02 10 lub
815 35 66 55 czekają na
nas konsultanci, którzy
przeprowadzą nas przez
proces zakupu,

• w placówce Banku. Agentem emisji, czyli instytucją
uprawnioną do dystrybucji
obligacji skarbowych, jest
PKO Bank Polski. Zakupu
obligacji można dokonać
w oddziałach Banku oraz
Punktach Obsługi Klienta
Domu Maklerskiego – niezbędne jest posiadanie dokumentu potwierdzającego
naszą tożsamość.

Gwarancja zysku? Naprawdę!
Obligacje skarbowe, w zależności od rodzaju, mają oprocentowanie stałe lub zmienne. Stałe
oprocentowanie oznacza, że
już w momencie zakupu znamy
przyszły zysk z inwestycji (tak
oprocentowane są tzw. dwulatki). Pozostałe mają oprocentowanie zmienne. Do jego wyliczenia brana jest pod uwagę
wysokość inflacji w ostatnim
roku i mnożnik (dla papierów
czteroletnich i dziesięcioletnich)
lub wskaźnik, według którego
pożyczają sobie pieniądze banki (WIBOR6) i mnożnik. W  każdym wypadku oprocentowanie
zmienne podąża za zmianami
rynkowymi, chroniąc tym samym nasze oszczędności przed
utratą wartości. Ale to nie
wszystko. Bo cóż nam z nawet
największego zysku, gdy nie
ma go kto nam wypłacić? Tu
gwarantem wypłacalności jest
Skarb Państwa.
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Stówka pracuje
W oszczędzaniu najważniejsza
jest systematyczność. Odkładanie
nawet niewielkich kwot, choćby
100 zł miesięcznie – czyli tyle, ile
kosztuje jedna obligacja – da nam
poczucie kontroli nad własnymi
finansami. Ta rezerwa finansowa
zaoszczędzi nam wiele stresów
związanych z niespodziewanymi
wydatkami. A w perspektywie długoterminowej ułatwi osiągnięcie
zakładanego celu finansowego,
związanego np. z zakupem samochodu, studiami dziecka, budową
domu czy wydatkami związanymi
z przyszłą emeryturą.
Jeśli zaczniemy wcześnie, to
odkładając np. 100 zł co miesiąc i zakładając stopę zwrotu na poziomie 4 proc., można
np. mieć po 30 latach dodatek do emerytury w wysokości
2 tys. zł.
Tak więc ważne jest, aby rozpocząć jak najwcześniej.

Foto: Shutterstock.com. archiwum

Różne potrzeby – różne odpowiedzi
Na różnych etapach życia mamy
różne potrzeby. Kiedy wkraczamy w dorosłe życie, często nie
w głowie nam oszczędzanie czy
myślenie o emeryturze. Zastanawiamy się raczej nad kredytem
na mieszkanie. Jedno nie wyklucza jednak drugiego.

Często odkładamy na „wkład
własny”, ale boimy się te środki ulokować gdziekolwiek, bo za
chwilę mogą nam być potrzeb-

W oszczędzaniu
najważniejsza jest
systematyczność.
Odkładanie nawet
niewielkich kwot,
choćby 100 zł
miesięcznie
– czyli tyle, ile
kosztuje jedna
obligacja – da
nam poczucie
kontroli nad
własnymi
finansami.

ne. I w tym przypadku obligacje są strzałem w dziesiątkę. Po
pierwsze – bezpiecznie ulokowane cały czas na siebie pracują.
Po drugie – w momencie kiedy
będą nam potrzebne, mogą stanowić wkład własny. Ale też być
dobrym zabezpieczeniem podejmowanych przez nas zobowiązań. Bo obligacje skarbowe są
produktem, który banki „lubią”.
Mogą również być polisą posagową dla naszego dziecka
czy wnuka. Z pewnością będą
wsparciem w realizacji naszych
marzeń czy po prostu zabezpieczeniem przyszłości. Szczególną propozycją dedykowaną
osobom, które myślą o swej
emeryturze w kontekście trzeciego filaru, jest konto IKE Obligacje, w ramach którego możemy nabywać wszystkie rodzaje
obligacji skarbowych, a którego dodatkową zaletą jest zwolnienie zysków z tzw. podatku
Belki. W tym roku maksymalny
limit dokonywanych wpłat wynosi 11 139,00 zł.
Obligacje Skarbu Państwa z racji
niskiej bariery wejścia, łatwości
nabycia i prostoty obsługi i co
najważniejsze gwarancji zysku
– są ofertą dla każdego.
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Zdaniem
eksperta

Emil Szweda,
Open Finance, Obligacje.pl
Obligacje skarbowe są
o tyle wdzięcznym instrumentem inwestycyjnym, że z góry znany jest
ich końcowy wynik (lub
w przypadku obligacji
o oprocentowaniu zmiennym – wiemy, o ile pokonamy inflację). Możemy
zatem od razu planować,
w jaki sposób będziemy
rozporządzać
zyskami.
W  porównaniu do innych
form inwestycji obarczonych niskim ryzykiem inwestycyjnym wyróżniają
się zwykle wyższym oprocentowaniem. Przy tym
są to instrumenty płynne
(elastyczne) – w razie potrzeby można je przedstawić do przedterminowego
wykupu (nie tracąc naliczonych odsetek!), choć
operacja ta wiąże się
z dodatkowymi opłatami
(są one jednak niewielkie,
maksymalnie jeden złoty od sztuki w przypadku
obligacji dwu-, trzy- i czteroletnich i nie więcej niż
2 złote w przypadku obligacji dziesięcioletnich).
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Zaufali
nam

Partner biznesowy PKO Banku Polskiego,
bydgoska PESA z Tomaszem Zaboklickim na czele,
może być inspiracją dla krajowych przedsiębiorców.

Nigdy się nie poddaję
Jeśli ustalam zasady, to jestem nie tylko ich strażnikiem, ale sam się do nich stosuję.
Konsekwencja. Zawsze walczę do końca – mówi Tomasz Zaboklicki,
prezes i współwłaściciel spółki Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz, która od 5 lat
jest klientem PKO Banku Polskiego.
Rozmawiała Lidia Sosnowska

Jednak zamiłowanie do sportu, w tym dyscyplin
ekstremalnych, pozostało? Skoki spadochronowe
nadal są w kręgu Pana zainteresowań?
Tak, chociaż już tego nie robię, ale nurkuję i uprawiam karate.
Czy cechy, jakich wymaga uprawianie tych dyscyplin, pomagają w pracy menedżera?
Z pewnością. Gdyby nie one, nie byłbym zawodowo
w tym miejscu, w którym jestem. Sporty walki uczą
tego, że decyzję trzeba podejmować szybko, a za każdy błąd czy nierozważny krok płaci się natychmiast,
i to nieraz wysoką cenę. Podobnie bywa w biznesie.
Całe Pana zawodowe życie związane jest z PESĄ…
Początkowo z ZNTK Bydgoszcz, nazwa PESA pojawiła się dopiero w 2001 roku.

Czy to prawda, że w liceum chciał Pan zostać komandosem?
Tak. Najpierw postanowiłem jednak skończyć studia ekonomiczne. Ale później życie napisało inny
scenariusz.

W drugiej połowie lat dziewięćdziesiątych podjął Pan
odważną decyzję o zainwestowaniu własnych środków w ratowanie firmy. Nie prościej było odejść?
Takie myśli chodziły mi po głowie znacznie wcześniej, w pierwszych miesiącach pracy (śmiech).
Zakład nie podobał mi się. W pierwszej połowie lat
osiemdziesiątych był on zaniedbany, organizacja
pracy pozostawiała wiele do życzenia. Młody ekonomista raczej nie mógł liczyć na to, że będzie się
rozwijał zawodowo. Jednak kiedy zostałem wybrany do rady nadzorczej, poczułem się odpowiedzialny za ludzi i firmę. I tak już zostało.

Co, Pana zdaniem, przede wszystkim pomogło
nie tylko uchronić spółkę przed bankructwem, ale
uczynić z niej firmę innowacyjną, lidera rynku?
Na pierwszym miejscu wymieniłbym racjonalne myślenie. Byłem pierwszym ekonomistą na takim stanowisku w tej branży. Ważne jest też bezwzględne
stosowanie się do wprowadzonych zasad. Jeśli ustalam zasady, to jestem nie tylko ich strażnikiem, ale
sam się do nich stosuję. Konsekwencja. Nigdy się nie
poddaję, walczę do końca. Ale potrzebna jest także
elastyczność w poszukiwaniu rozwiązań. Przykład:
jesteśmy jedyną firmą, która zajmuje się zarówno
naprawą, jak i budową różnych typów pojazdów
szynowych. To daje nam poczucie bezpieczeństwa.
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Deszcz nagród

Foto: Archiwum PESA

Tomasz Zaboklicki, prezes i współwłaściciel spółki PESA, został laureatem konkursu Przedsiębiorca Roku 2012 organizowanego przez firmę Ernst & Young (PKO Bank
Polski był partnerem tegorocznej edycji)
w kategorii Produkcja. Wyróżnienie
otrzymał za stworzenie nowoczesnego,
innowacyjnego oraz zaawansowanego
technologicznie przedsiębiorstwa – lidera
wśród polskich i europejskich producentów pojazdów szynowych. Jest to jedyna tej skali międzynarodowa inicjatywa
promująca najlepszych przedsiębiorców
na świecie. W  konkursie uczestniczy ponad 10 tys. kandydatów z 50 państw na
6 kontynentach.
Prezes PESY zdobył także prestiżową Nagrodę Kisiela w kategorii Przedsiębiorca.
Kapituła konkursu uzasadniła swój wybór
krótko: „Za właściwy tor”. Nagrodę wrę-

Obecnie PESA zdobywa kontrakty na rynku krajowym i wielu rynkach zagranicznych. Jednak
czasem trudniej utrzymać pozycję lidera, niż ją
zdobyć. Poza firmami zagranicznymi pojawiła się
też rodzima konkurencja…
To prawda, ale naszym atutem jest silne Biuro
Rozwoju. Zatrudniamy w nim 200 inżynierów. Nie
kopiujemy, mamy własne innowacyjne pomysły
i rozwiązania.
Co zachęca PESĘ do współpracy z PKO Bankiem
Polskim?
Nie tylko banki obserwują swoich
klientów. Firmy – takie jak nasza
– także bacznie przyglądają się instytu-

czył Zbigniew Jagiełło, prezes Zarządu naszego Banku (partnera strategicznego gali
konkursu).
– Najnowsza historia dowodzi, że rodzimi
przedsiębiorcy nie tylko potrafią funkcjonować nawet w bardzo trudnych warunkach,
ale coraz częściej stają się ambasadorami
polskiej innowacyjności i kreatywności na
świecie. Lider wśród europejskich firm ze
swojej branży producentów pojazdów szynowych, nasz partner biznesowy, laureat
tegorocznej edycji Nagrody Kisiela, bydgoska PESA z Tomaszem Zaboklickim na czele
może być inspiracją dla krajowych przedsiębiorców. Szczególnie teraz, gdy hasło
„Dobre, bo polskie” jest nie tyle atrakcyjnym sloganem, ile świadomym wyborem
konsumentów – mówił prezes Zbigniew
Jagiełło podczas uroczystej gali zorganizowanej z okazji wręczenia nagród.

cjom finansowym. Widzimy, jak PKO Bank Polski
zmienia i dynamicznie rozwija swoją ofertę. Wyróżnia się tym, że nie boi się trudnych wyzwań.
Nie każdy bank podejmuje się finansowania nawet ciekawych, perspektywicznych, ale skomplikowanych transakcji, m.in. eksportowych – a to
dla firmy, która jak PESA myśli o kolejnych kontraktach zagranicznych, jest szczególnie ważne.
Istotne są także kompleksowość oferty oraz profesjonalizm obsługi.
Czy tak zapracowany menedżer jak Pan znajduje
czas na realizację swoich podróżniczych pasji?
Udaje mi się to dopiero od kilku lat. Wcześniej
czas i środki poświęcałem głównie PESIE. Teraz
łatwiej mi znaleźć wolną chwilę na to, co uwielbiam − czytanie i podróże, oczywiście w towarzystwie żony.
Kierunek jeszcze przez Pana nieodkryty?
Jest ich wiele. Ale największym moim marzeniem
jest wyprawa do Ameryki Południowej. Interesuje mnie ta kultura. Chciałbym zwiedzić zarówno
najbardziej znane zabytki, jaki i po prostu zobaczyć, jak żyją ludzie.

25

OFE polsat
w portfolio
banku
PKO BP BANKOWY Powszechne Towarzystwo
Emerytalne Spółka Akcyjna uzyskało zgodę
Komisji Nadzoru Finansowego na przejęcie zarządzania Otwartym Funduszem Emerytalnym
POLSAT.

PKO BP BANKOWY, wchodzący w skład Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego, zarządza aktywami
w wysokości ponad 9,4 mld zł, należącymi do blisko 660 tys. członków PKO BP Bankowego OFE (po
przejęciu OFE POLSAT ich liczba wzrośnie o ponad
300 tys., w większości młodych klientów z aktywami w wysokości ponad 2,3 mld zł).
Połączenie OFE
Fundusz powstały z połączenia obu funduszy będzie siódmym na rynku OFE pod względem liczby
członków i ósmym pod względem wartości aktywów. – Bardzo cieszymy się z pozytywnej decyzji Komisji. Zrobimy wszystko, aby cały proces przejęcia
zarządzania przebiegał sprawnie, a samą transakcję
postaramy się przeprowadzić w sposób jak najmniej
odczuwalny dla członków obydwu funduszy – mówi
Ewa Małyszko, prezes PKO BP Bankowy PTE.
Obniżenie opłat dla klientów
– Podstawową korzyścią dla członków PKO BP Bankowego OFE będzie obniżenie opłaty do 3,4 proc.,
co obecnie jest wartością najniższą spośród opłat
od składki pobieranych na rynku otwartych funduszy emerytalnych. Członkom OFE POLSAT oferujemy stabilność i prestiż marki Grupy Kapitałowej
PKO Banku Polskiego. Dodatkowo wynegocjowaliśmy także niższe koszty związane z obsługą banku
depozytariusza i agenta transferowego – tłumaczy
Ewa Małyszko.
Zgodnie z decyzją KNF datę rozpoczęcia likwidacji OFE POLSAT ustalono na 16 kwietnia 2013 r.,
a datę jej zakończenia – na 19 lipca 2013 r.
19 lipca 2013 r. aktywa OFE POLSAT zostaną przeniesione do PKO BP Bankowego OFE.
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punkt
widzenia

Nowoczesna architektura wzbudza wiele kontrowersji.
Czy mieszkańcy miast powinni mieć wpływ
na planowanie terenu?

przestrzeń
publiczna
Łucja Krzyżanowska
Badacz społeczny i marketingowy

W

ostatnich latach przestrzeń
publiczna w Polsce zaczęła
zyskiwać nowe znaczenie. Pojawia
się świadomość, że – podobnie jak
wnętrza naszych domów, także to,
co poza nimi, należy i zależy od nas.
Partycypacja obywateli, chęć
wpływania na nią to nawet więcej
niż dobry znak. Aktywność mieszkańców to energia świadcząca
o tym, że miasto żyje. Nasze życie
zawsze toczy się na zewnątrz. Wygląd terenu, jego cechy wpływają
na sposób, w jaki się zachowujemy,
warunkują nasze samopoczucie,
decydują, o czym i jak myślimy.
Charakter otoczenia nie zależy jednak tylko od jego użytkowników.

Wiele rozwiązań
pojawiających
się w miastach
jest realizacją
wizji o pięknie
i przekonań
o użyteczności.

Włodzimierz Soboń
DuPoint, organizator konkursu
dla architektów „Changing the face”

Często decyzje dotyczące obiektów
architektury respektują przepisy,
harmonogramy, interesy konkretnych grup, a niekoniecznie – użytkowników miasta.
Wiele pojawiających się rozwiązań jest realizacją wizji o pięknie i przekonań o użyteczności
przejawianych przez różne „grona decyzyjne”. Jeśli sytuacja
dotyczy przestrzeni publicznej,
szansa na zaistnienie obiektu
nieodpowiadającego
potrzebom społecznym jest spora.
W ten sposób rodzą się konflikty.
Źle zaprojektowane budynki mogą
jednak powstać wbrew pozorom
także przy konsultowaniu projektów. Jeśli za decydujący uznamy
po prostu „głos większości”, stwarzamy kolejną pułapkę.
Odpowiednio formując architekturę, możemy ograniczyć napięcia
i kryzysy, stwarzać szanse na zawiązywanie dobrych relacji, stymulować kreatywność. Zdrowa,
tętniąca życiem, sprzyjająca aktywności przestrzeń publiczna jest
wskaźnikiem i warunkiem dobrej
jakości życia.

W

prawie każdym mieście na
świecie znajdziemy centralnie położony budynek, który pełni istotną funkcję społeczną, jego
architektura budzi kontrowersje,
a stan techniczny wymaga podjęcia decyzji odnośnie do jego przyszłości. Takim budynkiem jest na
przykład mijana przez setki tysięcy
turystów Wieża w Pireusie (zwana
też Śpiącym Gigantem) czy Kino
Puszkina w Moskwie (goszczące
co roku gości międzynarodowego
festiwalu filmowego).
Pytania o przyszłość takich budynków budzą wiele kontrowersji i wyzwalają cały wachlarz emocji. Przez
lata decyzje w takich sprawach
podejmowane były w wąskich
gronach i ogłaszane publicznie. Od
kilku lat obserwujemy w krajach
Europy Zachodniej zmianę w podejściu – dzisiaj mieszkańcy mogą
aktywnie uczestniczyć w debatach,
a ich głos jest brany pod uwagę
przy podejmowaniu decyzji. Otwarta dyskusja i zrozumienie argumentów wszystkich zainteresowanych
może prowadzić do kompromisu,
który w efekcie przekłada się na

Dzisiaj mieszkańcy
mogą aktywnie
uczestniczyć
w debatach, a ich
głos jest brany
pod uwagę.
poprawę jakości życia społeczności. Dyskusje i konsultacje są
pierwszym krokiem w podejściu do
problemu.
W  2008 roku małym warsztatem
dla sześciu pracowni architektonicznych rozpoczęliśmy projekt
pod nazwą „Changing the face”.
Jego celem jest rozwiązywanie
problemów opisanej wyżej architektury. Obecnie CTF to międzynarodowy konkurs architektoniczny,
w którego ostatniej edycji wzięło
udział ponad 1000 architektów
z całego świata.
Szczerze zainteresowana, globalna społeczność pomaga społeczności lokalnej – idea, która do
niedawna była mżonką, staje się
rzeczywistością.
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Inwestowanie w sztukę to inwestycja
długofalowa, wymagająca sporej wiedzy
oraz wsparcia specjalistów.
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pasja
i zysk

W poszukiwaniu
następcy Sasnala
Kupując obrazy młodych artystów, można zyskać bardzo
dużo. Jednak by zwiększyć swoje szanse na finansowy
sukces, trzeba przestrzegać kilku zasad.
Dorota Snakowska

D

Foto: Archiwum

ługopisuwy Wojciecha Bąkowskiego to maleńkie obrazy malowane długopisem na
klatce taśmy filmowej. Jeszcze niedawno można je było kupić po ok. 1,2 tys. zł. Dziś są warte
5,5 tys. zł. Prace Radka Szlagi, które kosztowały kilka tysięcy złotych, teraz wyceniane są na
60 tys. zł. Za dzieła Wilhelma Sasnala na początku
jego twórczości trzeba było zapłacić kilkaset złotych. Po niespełna dekadzie pochodzący z 1999 r.
obraz „Samoloty” z kolekcji Charlesa Saatchiego
został sprzedany za 396 tys. dol.
Dzieło za kilkadziesiąt złotych
Podobne przykłady spektakularnych karier „młodych” – i spektakularnych zysków dla właścicieli
ich dzieł − można mnożyć. Nic dziwnego, że inwestowanie w najmłodszych artystów staje się
coraz modniejsze. Tym bardziej że w przeciwieństwie do kupowania dzieł uznanych twórców nie
wymaga posiadania zasobnego portfela. Historia
Michała Borowika, dwudziestokilkuletniego, a już
bardzo głośnego kolekcjonera sztuki współczesnej, pokazuje, że aby zacząć, wcale nie trzeba
mieć dużo pieniędzy. On sam pierwszy obraz
kupił na Allegro za 80 zł. Po paru latach wartość
dzieła szacuje się na ponad 8 tys. zł, a jego autorka, nieznana wtedy Katarzyna Szeszycka, należy do grona uznanych dziś twórców młodego
pokolenia.

Radek Szlaga „Atlantis”.
Gdzie znaleźć dobrą sztukę?
Można wziąć udział w Aukcjach Młodej Sztuki,
organizowanych przez Desę Unicum, które od
czterech lat cieszą się ogromnym zainteresowaniem. Dotychczas sprzedano na nich ponad
2,5 tys. przedmiotów. Cena wywoławcza każdego z nich wynosiła 500 zł. Potencjalni inwestorzy lub kolekcjonerzy dzieł młodych
twórców powinni jednak pamiętać, że liczba
oferowanych tam prac nie zawsze idzie w parze z jakością. Michał Borowik, który sam jest
częstym gościem takich aukcji, uważa, że trzeba dobrze poszukać, aby znaleźć coś ciekawego. Warto też odwiedzać galerie, zwłaszcza te,

Sasnal „Ufo”.

które mają już na swoim koncie odkrycie wielu
młodych talentów (np. Art Agenda Nova, Zderzak w Warszawie, Galeria Sztuki Współczesnej
Jarka Cechmanowicza w Poznaniu, Galeria Triada w Gdańsku). Choć zdarza się, oczywiście,
wytropić ciekawe – i znacznie tańsze − obrazy
także w nieznanych galeriach. Tak jak udało się
to Michałowi Borowikowi, który kupił do swojej
kolekcji prace wystawione w młodej warszawskiej Galerii Czułość.
Długofalowa inwestycja
Czy okażą się one znakomitą inwestycją, jak
obraz Katarzyny Szeszyckiej? Kolekcjonerzy
„młodej sztuki” nigdy nie mogą być tego pewni. − Inwestowanie w sztukę to zawsze inwestycja długofalowa, wymagająca sporej wiedzy,
ewentualnie wsparcia specjalistów. Świadome
kolekcjonowanie lub inwestowanie, zwłaszcza
w młodych artystów, wymaga większego zaangażowania czasu i pracy niż funduszy – podkreśla Kama Zboralska, ekspert ds. rynku sztuki i współautorka „Kompasu Sztuki”. Dlatego
wszyscy wielcy kolekcjonerzy kierują się żelazną
zasadą, by nie kupować prac, które po prostu
nam się nie podobają. Jeśli bowiem zakup okaże
się nietrafioną inwestycją, pozostanie przyjemność obcowania ze sztuką.

28

Poradnik bankowy

PODRÓŻE
Z PORADNIKIEM

Miejsc, które możemy zwiedzić z dzieckiem,
jest naprawdę dużo. Zarówno w Polsce,
jak i w Europie.

nie tylko dla małych
1 czerwca bez zabawki? Oczywiście, o ile zamiast niej podarujemy dziecku czas, który nie dość,
że spędzimy razem, to jeszcze tak jak ono chce, i tam, gdzie chce. Wyprawa do królestwa Pippi,
prehistorycznego świata dinozaurów, w którym nawet tata poczuje się jak malec, albo do parku,
gdzie mama znowu będzie małą dziewczynką…
Anna Kraniec
stronga, można zabrać do Centrum
Popularyzacji Kosmosu „Planetarium
− Toruń”. Zresztą nie tylko zafascynowany światem nauki mały astronom
będzie zachwycony i nie tylko on wyniesie z takiej wizyty mnóstwo wrażeń
i wiedzy. Podczas seansu w sali planetarium będzie miał okazję poznać
odpowiedzi na liczne pytania, którymi
każdego dnia bombarduje rodziców:
„czy na innych planetach żyją kosmici?”, „jak wygląda Księżyc z bliska?”.
A w mieszczących interaktywne wystawy salach Geodium, z centralnie
położonym, ruchomym i oświetlonym
modelem kuli ziemskiej, oraz Orbitarium, którego główną atrakcją jest
model sondy Cassini, będzie mógł poeksperymentować.

M

ożliwości jest naprawdę wiele.
Zarówno w Polsce, jak i w Europie. Gwarancja, że nasz kilku- czy
nawet kilkunastolatek będzie zachwycony – stuprocentowa. O ile oczywiście dopasujemy atrakcje do jego
wieku, wszystko dobrze zaplanujemy
oraz – co jest warunkiem koniecznym

– spędzimy ten czas aktywnie razem
z dzieckiem.
Jedynym ograniczeniem powinien
być czas, jakim dysponujemy oraz
zasobność portfela. Dziś przeszkodą nie jest nawet nasza inwencja.
Wystarczy, że zajrzymy do sieci lub
skorzystamy z któregoś z licznych

przewodników (patrz ramka). Znajdziemy tam mnóstwo pomysłów
na spędzenie wyjątkowego Dnia
Dziecka.
Tam, gdzie żyją kosmici
Każdego malca, zwłaszcza tego, który chce zostać następcą Neila Arm-

W świecie dinozaurów
Nie tylko dzieciom lubiącym zwierzęta
frajdę sprawi wizyta w ogrodzie zoologicznym. Zwłaszcza takim, który oferuje dodatkowe atrakcje. W Zoo Safari
Borysew można zobaczyć 80 gatunków zwierząt z całego świata, w tym
będących dumą ogrodu Sahima
i Arona – białego tygrysa i pierwszego
w Polsce białego lwa. Do tego można
pobawić się w Figlarni, czyli krainie
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Niezbędnik każdego rodzica

Foto: Getty Images/FPM, Shutterstock.com

W przygotowaniu specjalnych
wakacyjnych atrakcji, wycieczek i imprez dla dzieci pomocne
będą przewodniki, np.:
„Weekend z dzieckiem” Ewy
Ressel, wydawnictwo Dragon;
Seria książek „Mali Podróżnicy
w Wielkim Świecie”, autorstwa
Anny i Krzysztofa Kobusów,
wydana przez National Geographic;
„Polska z dzieckiem”, „Europa
z dzieckiem”, „Polska z dzieckiem. Rodzinny przewodnik dla
zmotoryzowanych”, wszystkie
wydawnictwa Pascal;
„Polska z dzieckiem”, wydawnictwo Bezdroża.
Świetnym źródłem inspiracji i in-

zabaw ukrytej w jedynym w Europie
kompleksie trzech namiotów sferycznych, pojeździć ZooKolejką i odwiedzić
Zwierzyniec − Mini Zoo, gdzie można
karmić, głaskać, dotykać…
Warto wybrać się do Bałtowa.
W  2004 r. w miejscu odkrycia śladów górnojurajskich dinozaurów powstał pierwszy w Polsce park jurajski.
Główną atrakcją są rekonstrukcje
kilkudziesięciu dinozaurów i innych
wymarłych zwierząt naturalnej wielkości, m.in. sejsmozaura o długości
niemal 50 metrów! Dziś JuraPark jest
zaledwie jedną z tutejszych atrakcji.
Bałtowski Kompleks Turystyczny, największy bodaj tego typu obiekt w Polsce, kusi wieloma innymi atrakcjami:
zwierzyńcem, który zwiedza się przez
okna specjalnie zaadaptowanego
amerykańskiego schoolbusa, par-

kiem rozrywki, 400-metrowym rollercoasterem, pierwszym na świecie prehistorycznym oceanarium, w którym
można podziwiać podwodne gady
w ich naturalnej wielkości. Jest także
coś dla miłośników koni (Kraina Koni)
i wody (spływy tratwami i kajakami
rzeką Kamienną). Moc atrakcji i moc
wydatków. Rodzinny bilet do JuraParku
i Parku Rozrywki kosztuje 150 zł; razem
z Kolejką Rollercoasterem i Zwierzyńcem Bałtowskim to już 215 zł. Dlatego warto pomyśleć o Karcie Funpass
(szczegóły na www.parkmania.pl),
która upoważnia do zniżek w wielu polskich parkach rozrywki. Także
w Bałtowie.
Młodszym bratem bałtowskiego JuraParku jest Jura Park Krasiejów, który otwarto na terenie prowadzonych
tu największych w Polsce wykopa-

formacji jest także internet. Gdy
szukamy pomysłu na to, gdzie
atrakcyjnie spędzić Dzień Dziecka, pomocne będą np. portale:
www.malypodroznik.pl – Mały
Podróżnik − portal o rodzinnym
podróżowaniu;
www.parkmania.pl – przewodnik po parkach rozrywki w Polsce i Europie
oraz strony:
www.planetarium.torun.pl
www.zoosafari.com.pl
www.juraparkbaltow.pl
www.juraparkkrasiejow.pl
www.disneylandparis.com
www.disneylandresortparis.pl
www.parcasterix.fr
www.alv.se

lisk paleontologicznych. Możemy je
zresztą podziwiać przez przeszkloną
podłogę jedynego na świecie muzeum znajdującego się nad czynnym
stanowiskiem paleontologicznym. To
oczywiście niejedyna atrakcja parku.
Poza podróżą w specjalnej kapsule
przez Tunel Czasu czeka tu na zwiedzających ścieżka dydaktyczna z dwustoma modelami gadów i płazów. A na
deser: park rozrywki z dmuchanymi
zjeżdżalniami, kolejką, karuzelami i dużym małpim gajem.

Biskupin – jak żyło się w prehistorycznej osadzie?
Najsłynniejsza rekonstrukcja osady
przedpiastowskiej znajduje się w Biskupinie. Osada położona jest nad Jeziorem
Biskupińskim ok. 10 km na południe od
Żnina. Najmłodsi mogą uczestniczyć
w zajęciach, podczas których poznają
życie w osadzie rolniczej. Dzieci mają
okazję zobaczyć, jakimi przedmiotami
posługiwali się mieszkańcy kilkanaście
wieków temu. Świetną zabawą jest pieczenie chleba i bicie monet.

Ogród Doświadczeń im. Stanisława
Lema w Krakowie
To niezwykłe miejsce. Bez względu na
wiek każdy może stać się tu odkrywcą.
W Ogrodzie przygotowanych jest około 60 stanowisk eksperymentalnych,
gdzie poprzez bezpośrednie doświadczenie poznaje się prawa przyrody,
odczuwając je własnymi zmysłami.
W tym miejscu zabawa splata się
z nauką, a fizyka przestaje być trudnym przedmiotem ze szkolnych podręczników.

Indiańska wioska „Fort Hantajo”
W Borzychach na Mazowszu (niedaleko Węgrowa) powstała prawdziwa
indiańska wioska. W pięknej, otoczonej lasem scenerii, wśród indiańskich
namiotów tipi, odwiedzający mają niepowtarzalną okazję poznania fascynującej kultury Północnoamerykańskich
Indian, a także spróbowania swoich
sił w wielu konkurencjach. Wystawa
indiańskiego rękodzieła, gry i zabawy,
malowanie twarzy, tańce i ognisko – to
tylko niektóre z atrakcji.
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W Grodzie Foluszek
Ośrodek Edukacji Historycznej Foluszek położony jest w niemal samym
centrum wyjątkowo atrakcyjnego pod
względem turystycznym Pojezierza
Brodnickiego. Odbywające się tu zajęcia edukacyjne to żywa lekcja historii
i prawdziwa przygoda, która zaczyna
się od założenia średniowiecznego
odzienia. Uczestnicy zajęć dzielą się
na drużyny i wyłaniają dowódców
i chorążych, co jest nawiązaniem do
działania średniowiecznych szkół rycerskich. W programie zajęć znajduje

przygód czeka tu ponad 50 atrakcji,
różne pokazy oraz modele wykonane
z ponad 50 milionów klocków Lego.
Park rozrywki dostarczy niezapomnianych wrażeń wszystkim, którzy lubią
wysoki poziom adrenaliny. Szybkie
kolejki, spirale śmierci – to zabawa tylko dla odważnych. Nowością w parku
jest podwodny świat Legoland Atlantis by Sea Life. Swoje marzenia mogą
spełnić tu również ci, którzy chcieli
być piratem, rycerzem, odkrywcą albo
księżniczką. W tym miejscu wszystko
jest możliwe!

Astrid Lingren World to miejsce, które
musi zobaczyć każdy, kto zna przygody
Karlssona z Dachu i Braci Lwie Serce.
się także: nauka strzelania z łuku, zajęcia garncarskie, własnoręczne wybijanie pamiątkowej monety przy użyciu
stempli wykonanych według średniowiecznych wzorów.
Tuż za granicą
Legoland w Günzburg
(Niemcy, Bawaria)
Zabawa i możliwość przeżycia niezapomnianej przygody czekają w parku
Legoland w niemieckiej Bawarii. Na
młodszych i starszych poszukiwaczy

Być jak Pippi
Jeśli możemy sobie na to pozwolić,
pojedźmy z dzieckiem do jednego
z wielkich europejskich parków rozrywki. Najsłynniejszy jest oczywiście
Disneyland, który oferuje atrakcji co
niemiara: podróż kolejką górniczą
przez Big Thunder Mountain, pociąg,
który okrążając cały park, przejeżdża
przez Dioramę Wielkiego Kanionu,
Podróże Gwiezdne dla miłośników
„Gwiezdnych wojen”, Chatę Robinsonów, kryjówkę mieszczącą się wśród

konarów olbrzymiego sztucznego
drzewa figowego, i Zamek Śpiącej
Królewny, w którym ożyły postaci
z bajek Disneya. W tym roku jest dodatkowy powód, by odwiedzić właśnie Disneyland – 20. rocznica jego
powstania i mnóstwo urodzinowych
atrakcji. Pod Paryżem jest także inny
park, z drewnianą i jedną z największych kolejek górskich w Europie
oraz czymś, czego nie ma nawet park
Disneya – delfinarium. To Park Asteriksa.
Choć dzieci uwielbiają kicz, wszechobecny w większości parków, to zachwyci je także miejsce zupełnie tego
kiczu pozbawione. To Astrid Lingren
World, miejsce, które musi zobaczyć
każdy, kto z wypiekami na twarzy
śledził przygody Karlssona z Dachu,
Braci Lwie Serce, Ronji córki rozbójnika, Emila ze Smalandii i – przede

wszystkim − Pippi Langstrump. Ten
szwedzki park położony jest w Vimmerby, rodzinnym mieście pisarki.
Bilety do europejskich parków rozrywki nie są tanie. Ale warto wiedzieć, że dzięki internetowi możemy
zaoszczędzić nie tylko czas, lecz także
pieniądze. Na przykład kupując bilety online odpowiednio wcześniej,
często zapłacimy mniej. Każdy park
informuje o zniżkach na stronie w zakładce: Zaplanuj swoją podróż. Warto
także skrupulatnie sprawdzić, kiedy
w jakim parku trwa tzw. wysoki i niski
sezon, bo ceny biletów znacznie się
wtedy różnią. Wystarczy pojechać np.
na początku czerwcu lub w drugiej
połowie sierpnia, by zapłacić mniej za
wstęp. I jeszcze jedna uwaga – trzeba pamiętać, że każdy z parków ma
dni, w których jest zamknięty, nawet
w sezonie.

Casting: zostań gwiazdą
„Brawo Banku”!
Przygotowaliśmy dla Państwa
dzieci niezwykły konkurs. Prosimy
o przysłanie zdjęć swoich pociech.
Mogą to być różne kadry, np. z wakacji, balu karnawałowego czy wycieczki. Ważne, aby zdjęcie było dobrej jakości i widoczna na nich była
nie tylko twarz, ale i cała postać.
Nagrodą w konkursie jest udział
w profesjonalnej sesji zdjęciowej!
Ale to nie wszystko – efekt sesji, czyli
najlepsze zdjęcie zostanie umieszczone na okładce „Brawo Banku”!
Fotografie prosimy przesyłać do
30 kwietnia e-mailem na adres:
casting@pkobp.pl
Tytuł e-maila: „Sesja okładkowa”
Regulamin konkursu znajduje się
na www.pkobp.pl/sko w zakładce
„Konkursy”
www.poradnikbankowy.pl

krzyżówka
1

2

3

4

5

6

Zwycięzcy krzyżówki z „Poradnika Bankowego” nr 5/2012
– hasło „Płatności mobilne”

7

8

9

10 11 12 13 14 15

A
B
C
D
E
F
G
H
I

Numizmaty z kolekcji
„Układ Słoneczny” otrzymują:
1. Monika Białecka
z Białej Podlaski
2. Bogumiła Bukowska
z Kruchowa
3.	Jacek Bukrejewski
z Augustowa
4.	Zofia Jarosławska
z Lublina
5. Ludwik Niedbach
z Karpacza
6. Krystyna Piziorska
z Twardogóry
7.	Zofia Sakowicz
z Zamościa
8. Andrzej Sikorski
z Poznania
9. Maria Skrzypek
z Katowic
10.	Ewa Spisak z Zabrza
Upominki PKO Banku Polskiego
otrzymują:
1.	Cecylia Grzonka z Rybnika
2.	Jolanta Komorowska z Kielc
3.	Franciszek Łachwa
z Sobkowa
4.	Danuta Sala z Serokomli
5.	Zofia i Roman Tobołowie
z Pińczowa

J
K
L
Ł
M

Foto: Materiały promocyjne

N
POZIOMO:

PIONOWO:

A) zboże lub trawa ścięte w czasie żniw – krótki utwór
prozatorski bez wyraźnej fabuły B) majątek, zasoby
(zwykle pieniędzy) do zainwestowania C) szeroki brzeg

1) podokiennik – mechaniczny pojazd jednośladowy, podobny do motoroweru 2) stan niepoko-

kapelusza – w mitologii słowiańskiej mały demon, który
rozpalał migoczące światełka ponad bagnami i moczarami D) drzewo laurowe E) rozległe, trawiaste równiny
stepowe w Ameryce Południowej – gruba gałąź drzewa
wyrastająca bezpośrednio z pnia F) metoda leczenia
choroby G) 1000 kg – stolica Ghany H) kult duchów
będący etapem w rozwoju religii I) dawne określenie na
ciepłe, wierzchnie ubranie, zwykle używane jako płaszcz
zimowy – psychiczna chęć do zaspokojenia potrzeby
bliskości cielesnej J) wysokiej jakości, szwajcarski ser
podpuszczkowy K) miejsce ostatnich Światowych Dni
Młodzieży – właściciel cudownej lampy Ł) osoba wysłana do nieprzyjaciela w celu prowadzenia z nim rokowań
dotyczących przerwania konfliktu N) zadra – pierwsza
powieść Kurta Vonneguta

ju, niepewności co do następstw czegoś; strach,
lęk 3) entuzjasta, zapalony zwolennik oglądania
filmów – drapieżna ryba morska 4) michałek lub
marcinek 5) urywany, żałosny głos psa – pracownik obsługi restauracji 6) potocznie: wyzwisko 7) na wyposażeniu turysty – ciastko z piany
8) eskorta, świta, poczet, obstawa 9) oderwany
fragment tkaniny lub papieru o poszarpanych
brzegach – znak drogowy nakazujący zatrzymanie się 10) bezkonfliktowa miłość 11) ptak łowny
z rodziny siewek – zajmuje się ziołolecznictwem
12) wydzielina przewodu pokarmowego kaszalota służąca do wyrobu perfum 13) tytuł honorowy
osoby duchownej – japońska walka zapaśnicza
14) członek organu władzy terenowej 15) endywia
– tytuł, miano

Hasło prosimy nadsyłać na kartkach pocztowych na adres
redakcji: Poradnik Bankowy, pko Bank Polski centrala,
ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa, do 15 maja 2013 r.
Wśród osób, które nadeślą prawidłowe rozwiązanie, zostanie
rozlosowanych 10 numizmatów z kolekcji „Układ Słoneczny”
i 5 upominków PKO Banku Polskiego.

Litery w polach:
H-2, M-1, A-12, E-4, Ł-12, J-4, A-15,
N-3, J-14, J-11, H-6, C-3, D-7, Ł-7, A-5,
J-8, A-2, M-15, N-11, C-13, F-15, F-1
utworzą hasło, które stanowi rozwiązanie
krzyżówki.
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