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SKO W PKO BANKU POLSKIM
MA JUŻ 80 LAT
A !
AT
Dziękujemy wszystkim dyrektorom szkół i nauczycielom, którzy
przez ostatnie 80 lat razem z naszym Bankiem kształtowali Szkolne
Kasy Oszczędności. To dzięki Wam SKO jest obecnie największym
oraz najnowocześniejszym programem edukacji finansowej dla dzieci
i młodzieży szkół podstawowych w naszym kraju oraz jednym
z niewielu tego typu programów na świecie.
Więcej informacji na temat 80-lecia SKO PKO Banku Polskiego
znajduje się na www.pkobp.pl/80-lat-sko.

www.pkobp.pl, infolinia: 801 302 302, +48 81 535 65 65 opłata zgodna z taryfą operatora
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Cenny nawyk – oszczędzanie
Oszczędzają bogaci i nam się opłaci – to znane przysłowie nic nie straciło na swojej aktualności. Przeciwnie! Co prawda o powszechnej modzie
na oszczędzanie jeszcze trudno mówić, ale widać ambicję i determinację,
aby bogacić się dzięki mądremu gospodarowaniu pieniędzmi. W ciągu
ostatniej dekady nasze oszczędności wzrosły ponad dwukrotnie. I choć
do średniej unijnej jeszcze sporo nam brakuje, kroczymy dobrą drogą.
Aby to ułatwić, w tym numerze magazynu podpowiadamy, jak rozpocząć skuteczne oszczędzanie, w co inwestować, aby zyskać jak najwięcej.
Wyjaśniamy, dlaczego warto zacząć jak najwcześniej oraz w jaki sposób
zachęcać dzieci do systematycznego odkładania pieniędzy.
W ostatnim czasie wiele się zmieniło. Zacznijmy więc od znanych wielu
pokoleniom Szkolnych Kas Oszczędności PKO Banku Polskiego (obchodzących w tym roku jubileusz 80-lecia) – najbardziej innowacyjnego programu
edukacji finansowej w Polsce. Drugą propozycją dla dzieci poniżej 13. roku
życia jest oferta PKO Junior. W obydwu przypadkach wyjątkowo ważnym
elementem są serwisy transakcyjne oraz atrakcyjnie oprocentowane konta (SKO Konto dla Ucznia i PKO Konto Dziecka), a także interaktywne, dostosowane do wieku i gustu najmłodszych serwisy transakcyjne.
Dorosłym proponujemy przyjrzeć się m.in. lokatom, funduszom, kartom
i kredytom. Okazuje się, że dobrze wybrany i dostosowany do potrzeb
produkt finansowy, jak np. kredyt konsolidacyjny, to także część strategii
skutecznego oszczędzania. Ponadto zachęcamy do pomyślenia o przyszłości i odkładania pieniędzy nie tylko na marzenia, ale też na emeryturę
– już dziś możemy zdecydować, jak będzie wyglądała nasza finansowa
jesień życia.

Foto na okładce: Rafał Siderski; Foto: Archiwum

magdalena kopcińska
Departament Komunikacji Korporacyjnej
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Oferta
Banku

Zbieranie pieniędzy
na konkretny cel jest możliwe
i – co ważne – bezbolesne.

Chętniej odkładamy
NA marzenia
Realizacja planów i spełnianie marzeń. Z tych powodów oszczędza
aż 80 proc. klientów korzystających z oferty produktów Programu
Budowania Kapitału (PBK). 
Joanna Fatek

S

kuteczne i bezbolesne oszczędzanie oferują produkty Programu Budowania Kapitału PKO Banku
Polskiego. Dzięki niemu możemy odkładać pieniądze zarówno na wakacje czy samochód – Kapitał na Marzenia, jak i na przyszłość – Kapitał
na Emeryturę.
Program działa
PBK charakteryzuje się dużą elastycznością i to cenią sobie klienci, którzy
chcą systematycznie odkładać nawet

niewielkie kwoty. Ze statystyk wynika, że zdecydowanie częściej wybieramy produkty w ramach Kapitału na
Marzenia – aż 80 proc. z nas. Choć
w ostatnim czasie systematycznie
rośnie także zainteresowanie ofertą
Kapitał na Emeryturę. Najważniejsze
jest jednak to, że Program Budowania
Kapitału działa i zachęca do oszczędzania. Klienci, którzy zdecydowali się
już „budować swój kapitał”, podkreślają nawet, że wraz z rozpoczęciem
programu przekonali się, że w ogó-

le potrafią oszczędzać. Twierdzą,
że dotąd odkładanie nawet 100 zł
miesięcznie sprawiało im trudność,
środki zaś wpływające na rachunek
oszczędnościowo-rozliczeniowy wydawali w całości i na bieżąco. Teraz
widzą, że zbieranie pieniędzy na konkretny cel jest możliwe i – co ważne
– bezbolesne.
Trzy kategorie kapitału
Korzystający z PBK najbardziej cenią sobie możliwość dokonywania

PROGRAM
BUDOWANIA
KAPITA U

KAPITA
NA EMERYTUR

KAPITA
NA MARZENIA

Lokata (100%)
Kapitał
na Marzenia

Lokata+Fundusz
(50%/50%)
Kapitał na Marzenia
z Portfelem
Inwestycyjnym

Fundusz (100%)
WPI – Kapitał na
Marzenia
z Portfelem
Inwestycyjnym

Lokata (100%)
Kapitał
na Emeryturę

Lokata+Fundusz
(50%/50%)
Kapitał na Emeryturę
z funduszem
PKO Zabezpieczenia
Emerytalnego

Fundusz (100%)
WPI – Kapitał
na Emeryturę
z funduszem
PKO Zabezpieczenia
Emerytalnego

regularnych i niskich wpłat. Klienci
zapytani o cel oszczędzania najczęściej wskazywali: wyjazd dziecka (na
ferie lub wakacje), wakacje z rodziną, ukryte marzenia, samochód czy
środki na poczet wcześniejszej spłaty
zaciągniętego kredytu, ale także na
studia czy dla wnuków.
– Słuchając wielu opinii użytkowników
Programu Budowania Kapitału, cieszę
się, że znajduje się on w ofercie PKO
Banku Polskiego. Klienci są zadowoleni i przyznają, że dzięki niemu mogą
łatwiej spełniać swoje marzenia. My
zaś mamy okazję przyczynić się do
realizacji wielu z nich. Zdecydowanie
polecam PBK, bo to rozwiązanie się
sprawdza – mówi Joanna Kisiołek,
dyrektor Obsługi Klienta w Oddziale 6 PKO Banku Polskiego w Warszawie. Z czego składa się ten program?
Zarówno w Kapitale na Marzenia,
jak i na Emeryturę można dokonać
wyboru jednej z trzech opcji produktowych: depozytowej (100 proc.),
depozytowo-inwestycyjnej (50 proc.
– 50 proc.), inwestycyjnej (100 proc.).
Każda z nich daje kilka możliwości
oszczędzania charakteryzujących się
określoną comiesięczną kwotą dopłat. Zacząć można już od 100 zł.
By spełnić marzenia
W programie oszczędzania na dowolny cel, czyli na marzenia, można
odkładać już od 100 do 500 zł miesięcznie przez okres maksymalnie
12 lat. W  zależności od preferencji
można wybrać: lokatę, lokatę połączoną z funduszem inwestycyjnym
lub zainwestować w portfele inwestycyjne o różnym zaangażowaniu
w fundusze akcji i papierów dłużnych – Umiarkowany lub Dynamiczny. Lokata Kapitał na Marzenia jest
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oprocentowana według rynkowej
stawki WIBOR 3M. W każdym miesiącu oszczędzania można dokonać
maksymalnie dwóch dopłat w wysokości zgodnej z wybranym wariantem. Pierwsza kapitalizacja odsetek następuje po 24 miesiącach,
kolejne – co pół roku. Klient nagradzany jest za regularne oszczędzanie tzw. premią odsetkową, której
wysokość uzależniona jest od wybranego programu oszczędzania.
Z kolei z wariantu lokaty połączoKAPITA
nej z portfelem inwestycyjnym,
NA MARZENIA
gdzie połowa środków wpłacana
jest na lokatę, a druga inwestowana w portfele zarządzane przez PKO
TFI, można korzystać, wpłacając
co miesiąc po 200 zł, maksymalnie
Lokata+Fundusz
(50%/50%)
(100%)
zaś Lokata
– 500 zł.
Ponadto zainteresowani
Kapitał na Marzenia
Kapitał
mogą wybrać także trzeci wariant
z Portfelem
na Marzenia
oszczędzania, czyli opcjęInwestycyjnym
tylko inwestycyjną, w której 100 proc. składki
lokowane jest w portfele: Umiarkowany (55 proc. akcje, 45 proc. dłużne) i Dynamiczny (85 proc. akcje,
15 proc. dłużne). Do wyboru jest
pięć programów, w których oszczędzanie można zacząć od 100 do
500 zł miesięcznie.

Jak zadbać o przyszłość?
Oszczędzanie na emeryturę można
rozpocząć od odkładania 200 zł miesięcznie, korzystając również z trzech
wariantów. Oprocentowanie lokat
jest oparte na stawce WIBOR 3M. Tu
możemy zyskać premię odsetkową,
a dodatkowo liczyć na premię lojalnościową, która
również podwyższa
PROGRAM
BUDOWANpodstawowe.
IA
oprocentowanie
KAPITA U
Program Kapitał na Emeryturę pozwala oszczędzać przez 15 lat. W tym
czasie można dwukrotnie odnowić
umowę, a zatem łączny okres jej
obowiązywania może wynieś nawet 45 lat. Oferowane w ramach tej
oferty fundusze to: Subfundusze PKO
Zabezpieczenia Emerytalnego 2040
Fundusz
(100%)
i 2050,
które
charakteryzuje elastyczWPI – Kapitał na
(100%)
nośćMarzenia
w dopasowaniu Lokata
do wieku
klienKapitał
ta (im
bliżej emerytury, tym mniejsze
z Portfelem
na Emeryturę
Inwestycyjnym środków w część
zaangażowanie
akcyjną, a większe – w bezpieczne
papiery dłużne).
Za regularne oszczędzanie można
zyskać premię odsetkową, która powiększa oprocentowanie podstawowe w pierwszym okresie umownym.
Im większa deklaracja systematycznych wpłat, tym większa premia

odsetkowa. Od piątego roku oszczędzania każdy otrzymuje dodatkową
premię lojalnościową, która również
podwyższa oprocentowanie podstawowe w pierwszym okresie umownym. Kapitalizacja odsetek następuje
co pół roku, a premie odsetkowa i lojalnościowa przyznawane są wyłącznie w pierwszym okresie umownym
(przez 15 lat).
Ile można zaoszczędzić z Kapitałem
na Emeryturę?
Systematyczna miesięczna wpłata
KAPITA
500
zł YTUR przez 15 lat pozwoli na zgroNA EMER
madzenie kapitału w wysokości
90 tys. zł. Dodatkowo potencjalny
zysk może wynieść:
•w
 ariant depozytowy – 21 tys. zł,
Fundusz (100%)
• Lokata+Fundusz
w
 ariant depozytowo-inwestycyjny
(50%/50%)
WPI – Kapitał
– 48 tys. zł,
Kapitał na Emeryturę
na Emeryturę
•w
 zariant
inwestycyjnyz funduszem
- 66 tys. zł*.
funduszem
PKO Zabezpieczenia
Emerytalnego

PKO Zabezpieczenia
Emerytalnego

To proste!
Program Budowania Kapitału to
propozycja łatwego i skutecznego
oszczędzania. Zapoczątkowała go
lokata PKO Pierwszy Kapitał przygotowana z myślą o rodzicach, którzy
chcieli finansowo zabezpieczyć swoje
pociechy i szybko stała się banko-

Możliwości oszczędzania na marzenia
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zdaniem
eksperta
Dr Aleksandra Piotrowska,
psycholog, pracownik naukowy
Nie każdy cel w takim samym
stopniu wyzwala w nas gotowość do oszczędzania. Oprócz
czynników subiektywnych istotne znaczenie mają trzy aspekty
potencjalnego celu: jego wartość
emocjonalna dla jednostki, odległość w czasie i trudność osiągnięcia – prawdopodobieństwo
realizacji zakończonej sukcesem.
Nawet osoba, która nie ma nawyku systematycznego oszczędzania,
łatwiej zmobilizuje się do odkładania pieniędzy, jeśli dzięki temu
będzie mogła sfinansować np. wymarzoną wycieczkę. W przypadku inwestycji długoterminowych
ważna jest motywacja. To, czy
wzrasta czy słabnie, często zależy
od tego, jak określimy cel. Pozytywne skojarzenia lepiej pozwalają
utrzymać dyscyplinę finansową.
Ale oszczędzanie to zawsze bardzo
indywidualna kwestia.

wym hitem sprzedaży. Duże zainteresowanie produktem zaowocowało
poszerzeniem oferty właśnie o kompleksowy Program Budowania Kapitału skierowany do szerszego grona
odbiorców. Wystarczy określić sobie
cel oszczędzania, wybrać wariant
i odkładać zadeklarowaną kwotę.
Wielu specjalistów uważa, że dobrze
wybrany, motywujący cel to połowa
sukcesu. Być może dlatego większość
z nas woli odkładać na marzenia…
* Odsetki obliczone dla systematycznych wpłat
każdego pierwszego dnia miesiąca oszczędzania zgodnych z deklaracją i podstawą oprocentowania przez cały okres umowny:
• dla części depozytowej – stawka referencyjna
WIBOR 3M w wysokości 2,06 proc. (stan na
30.12.2014),
• dla części funduszowej – 6,82 proc. jako średnia roczna stopa wzrostu indeksu WIG w ciągu
10 lat (stan na 30.12.2014).
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Fundusze
inwestycyjne

Zanim podejmiemy decyzję dotyczącą wyboru funduszu,
warto się zapoznać z zasadami polityki inwestycyjnej
określonej w prospekcie informacyjnym.

Twój zysk
na horyzoncie
Otwarte fundusze inwestycyjne dają możliwość inwestowania każdemu.
Także tym, którzy z różnych względów – braku wiedzy, czasu czy środków
finansowych – nie grają na giełdzie. To alternatywna forma lokowania
oszczędności. 
Grzegorz Culepa


C

ieszy nas, kiedy ceny podstawowych produktów – żywności
czy benzyny – utrzymują się na tym
samym poziomie lub spadają. Mniej
zachwyca spadek stóp procentowych. W takiej sytuacji szukamy
więc atrakcyjnych form lokowania

oszczędności. Jedną z nich są fundusze inwestycyjne.
Jak to działa?
Zasadę działania otwartych funduszy inwestycyjnych można porównać do swego rodzaju spółdzielni

finansowej. Jej uczestnicy wpłacają
pieniądze, za które fundusz kupuje papiery wartościowe, np. akcje
lub obligacje. Ich suma tworzy tzw.
portfel aktywów funduszu. Wartość
portfela to suma wartości kupionych akcji i obligacji. Suma ta jest

dzielona na jednostki uczestnictwa
(JU) i zmienia się odpowiednio do
wartości portfela. Wartość JU jest
notowana codziennie i ulega modyfikacji zgodnie ze zmianami wartości portfela aktywów. Inwestycjami
funduszu zarządzają licencjonowani specjaliści, którzy swoją wiedzę
wykorzystują do maksymalizacji
wartości portfela, a co za tym idzie
– wartości JU. Fundusze, w zależności od prowadzonej polityki inwestycyjnej, mają w portfelu wiele papierów wartościowych, a ich liczba
– podobnie jak JU – jest wielokrotnie
większa.
Zobrazujmy mechanizm uczestnictwa w funduszu na uproszczonym
przykładzie:
9 lutego fundusz ma 150 tys. akcji
– każda warta 10 zł. To oznacza, że
portfel funduszy jest wart: 150 tys.
x 10 zł = 1,5 mln zł.
Portfel funduszu jest podzielony na
1 tys. JU, co oznacza, że każda z nich
jest warta: 1,5 mln zł / 100 tys. = 15 zł.
10 lutego notowania akcji wzrosły
o 1 zł. To oznacza, że portfel funduszy zwiększył wartość o 150 tys. zł,
czyli tego dnia jest on wart 1,5 mln zł
+ 150 tys. zł = 1,65 mln zł, a więc JU
jest warta 1,65 mln zł / 100 tys. =
16,5 zł.
Sprawdź, jak inwestowane
są pieniądze
Prospekt informacyjny to obszerny
dokument, który zawiera wszystkie
istotne dane o organizacji funduszu,
zasadach działania czy osobach
zarządzających inwestycjami. Nie
każdy podejmuje próbę zapoznania
się z jego całością, jednak zainteresowani uczestnictwem w danym
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funduszu powinni przeczytać przynajmniej fragmenty dotyczące ryzyka.
Na pewno pomocna będzie wiedza
zawarta w Kluczowych Informacjach
dla Inwestorów (KIID – ang. Key
Investor Information Document).
Umożliwiają one porównanie danych
o różnych funduszach i zapoznanie
się z najważniejszymi informacjami,
m.in. na temat wysokości opłat.
W przypadku PKO Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych (PKO TFI) KIID
są dostępne na stronie: www.pkotfi.pl.
Ryzyko – jak duże zaakceptujesz?
Otwarte fundusze inwestycyjne
w większości lokują środki w akcje, obligacje, bony skarbowe itp.
Do tych najbardziej „niepewnych”
należą akcje – im większy ich udział
w portfelu danego funduszu, tym ry-

nich Spółek, po bardziej bezpieczne,
nabywając tylko obligacje lub bony
skarbowe. Przykładem jest Subfundusz PKO Skarbowy Plus zobligowany do inwestowania w obligacje
skarbowe i papiery gwarantowane
przez Skarb Państwa lub NBP. Mamy
także subfundusze prowadzące mieszaną, mniej lub bardziej agresywną
politykę inwestycyjną wykorzystujące odpowiednie relacje w zawartości
posiadanego portfela papierów wartościowych. Należy do nich m.in.
PKO Stabilnego Wzrostu i PKO Strategicznej Alokacji.
Chcąc przystąpić do inwestowania
w otwarte fundusze, nie trzeba mieć
wielkich pieniędzy. Pierwsza i kolejne
minimalne wpłaty to z reguły 100 zł.
Większe środki należy przygotować,
chcąc skorzystać z tzw. portfeli in-

Na rynku możemy spotkać także tzw.
fundusze parasolowe. Są one podzielone
na mniejsze subfundusze, z których każdy
może mieć inną politykę inwestowania.
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zyko wzrasta, zwłaszcza gdy chcemy ulokować pieniądze na krótki
termin. Na rynku możemy spotkać
także tzw. fundusze parasolowe. Są
one podzielone na mniejsze subfundusze, z których każdy może mieć
inną politykę inwestowania. To daje
uczestnikom możliwość równoważenia zysków i strat w ramach jednego
funduszu, co może mieć przełożenie
na korzyści podatkowe. Dodatkowo
przenoszenie środków między subfunduszami kosztuje mniej niż między wydzielonymi funduszami albo
wręcz jest bezpłatne.
Pod parasolem
PKO TFI Fundusz Parasolowy składa się z 20 subfunduszy. Prowadzą
one różne polityki inwestowania od
wysokiego ryzyka – kupując akcje na
przykład PKO Akcji Małych i Śred-

westycyjnych. Tu na starcie potrzeba 2 tys. zł, a kolejne wpłaty to minimum 500 zł.
Gotowy portfel
Portfele inwestycyjne to specjalna
oferta PKO TFI skierowana do tych,
którzy nie mogą się zdecydować
na samodzielny wybór funduszy.
To programy inwestowania według
trzech gotowych strategii opartych
na lokowaniu środków w odpowiedniej proporcji pomiędzy wyselekcjonowane z oferty PKO TFI otwarte fundusze inwestycyjne. Każdy
z portfeli ma specyficzną strategię
plasowania aktywów dopasowaną do potrzeb użytkownika – od
najbezpieczniejszych z przewagą
funduszy skarbowych i obligacji do
bardziej agresywnych, których znacząca część aktywów jest lokowana

w funduszach akcji. Żeby łatwo było
zapamiętać, portfele otrzymały proste nazwy wskazujące na charakter
inwestycji z nimi związany: Strategia
konserwatywna 15, Strategia neutralna 55, Strategia agresywna 85.
Liczby w nazwach poszczególnych
strategii wskazują na procent kapitału danego portfela, jaki jest lokowany w fundusze akcji o wyższym
poziomie ryzyka.
Lokata czy fundusz?
Co różni otwarte fundusze od lokat
bankowych? Pierwsze dają możliwość odzyskania środków z zachowaniem potencjalnego zysku z inwestycji w dowolnym dniu jej trwania.
W przypadku lokaty bankowej obowiązuje okres umowny – gdy dokonamy wypłaty przed jego upływem,
możemy stracić znaczną część odsetek. Inwestycje w fundusze charakteryzuje elastyczność w zarządzaniu
kapitałem. W wybranym momencie
można wypłacić określoną jego
część lub powiększyć kwotę, dokupując jednostki udziału. Jeśli nie korzystamy z gotowych portfeli i sami
decydujemy o strukturze inwestycji,
tj. ile i w jakie fundusze lokujemy,
w każdej chwili możemy przenieść
część środków z jednego do drugiego funduszu. Operacja ta określana
mianem konwersji jednostek uczestnictwa polega na jednoczesnym
sprzedaniu JU określonego funduszu i kupieniu JU innego. Transakcja
odbywa się według cen JU na dzień
konwersji. Należy jednak pamiętać,
że od operacji zakupu i konwersji
mogą być pobrane opłaty, ale sama
sprzedaż JU opłacie nie podlega.
Które fundusze kupujemy
najchętniej?
Klienci kupujący JU funduszy PKO
TFI są raczej ostrożni w podejmowaniu ryzyka. Ponad 40 proc.
środków zarządzanych przez TFI
w funduszach otwartych ulokowanych jest w funduszach skarbo-
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Zanim
zaczniesz
inwestować
Każdy, kto zamierza kupować
JU otwartych funduszy, powinien przemyśleć kilka kluczowych kwestii.
• Zysk: jakiego oczekujesz
i w jakim czasie chciałbyś
go osiągnąć.
• Ryzyko: jaki poziom będziesz
w stanie zaakceptować.
• Informacje: zapoznaj się
z Kluczowymi Informacjami
dla Inwestorów (KIID), wynikami i historią notowań.
• Termin: sprawdź rekomendowany okres dla danej
inwestycji. Pamiętaj, że lokowanie w fundusz to propozycja średnio- i długoterminowego oszczędzania.
• Rodzaj: wybierz najodpowiedniejszy rodzaj funduszy (agresywne, bezpieczne, mieszane) lub portfela
(agresywnego, konserwatywnego, neutralnego).

wych i rynku pieniężnego, a kolejne
20 proc. w obligacjach. Jedna ósma
to środki zainwestowane w akcje
o wysokim poziomie ryzyka. Pozostali inwestorzy wybierają średni poziom ryzyka w funduszach
mieszanych. Innymi słowy, każdy
zainteresowany – odpowiednio do
swoich oczekiwań: małe, średnie
lub duże ryzyko w PKO TFI – znajdzie coś dla siebie. Jednostki udziałowe funduszy PKO TFI można
nabyć w oddziałach PKO Banku
Polskiego, punktach obsługi Domu
Maklerskiego PKO, w serwisach
transakcyjnych iPKO i Inteligo oraz
na stronie: www.pkotfi.pl/narzedzia-inwestora/inwestycje-online/.
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Choć odkładania pieniędzy na przyszłość nie mamy
we krwi, to systematycznie wzrasta nasza świadomość
racjonalnego gospodarowania własnymi środkami.

3… 2… 1… Oszczędzanie, start!
Oszczędzanie staje się w Polsce coraz bardziej popularne. Widzimy jego zalety, potrzebę, ale jeszcze
nie mamy nawyku lokowania nadwyżek na przyszłość, np. w lokatach czy obligacjach. Dlaczego
warto oszczędzać? Jakie znajdziemy propozycje i sposoby na gromadzenie kapitału? 
Karolina Tomczak


I

dealny produkt oszczędnościowy powinien przynosić zyski,
motywować i zachęcać do odkładania pieniędzy oraz… chronić
oszczędności przed nami samymi
– wykazują badania z 2014 roku
przeprowadzone przez Millward
Brown na zlecenie PKO Banku Polskiego. Rynek finansowy podsuwa
nam setki rozwiązań i możliwości
oszczędzania w dowolnej formie
i dogodnym terminie. Tworzy oferty mające zainspirować do rozpoczęcia systematycznego odkładania pieniędzy. Początki bywają
trudne, ale warto wyrobić w sobie nawyk lokowania kapitału na
przyszłość, bo to z całą pewnością
się opłaci!

Co nas motywuje?
Badani klienci PKO Banku Polskiego podkreślali, że życie bez oszczędzania i tak zwanej poduszki finansowej kusi, ale jednak na dłuższą
metę przeraża. I choć sam proces
oszczędzania kojarzy się z obowiązkiem, poświęceniem, wyrzeczeniami i wysiłkiem, to jednak
właśnie dzięki temu możemy realizować te mniej lub bardziej szalone
marzenia i wcielać w życie plany,

w tym te dotyczące kluczowych
decyzji w życiu, np. powiększenia
rodziny. Poza tym zabezpieczenie
finansowe sprawia, że czujemy się
pewniej i postrzegamy siebie jako
ludzi rozsądnych, odpowiedzialnych oraz przezornych. I wreszcie,
dzięki temu możemy żyć z poczuciem bezpieczeństwa, które jest przecież
bezcenne. Ale
do oszczędzania motywuje
nas nie tylko
perspektywa
realizacji planów czy marzeń, lecz także obawy oraz doświadczenia związane z trudnymi
sytuacjami z przeszłości.

w lokatę. Wystarczy 1000 zł. Na
początek warto wybrać te kilkuczy kilkunastomiesięczne (1-, 3-,
6- lub 12-miesięczne). Mają one
ten walor, że nie „zamrażają” kapitału na długo i już po krótkim
czasie przynoszą zysk, pozwalając
na dalsze inwestycje (mogą być
automatycznie
przedłużone na
kolejny okres)
czy też po prostu konsumpcję. Jeśli natomiast
mamy
pewność,
że
posiadane
środki nie będą
nam potrzebne w dłuższym horyzoncie czasowym, warto wówczas
zdecydować się na lokaty długoterminowe. Z reguły przynoszą one
wyższe zyski, trzeba jednak pamiętać, że w przypadku ich zerwania
przed terminem zapadalności odsetki nie zostaną naliczone. Bank
zwróci jedynie zainwestowany
kapitał.

Produktem łączącym
w sobie zalety
lokaty i rachunku
osobistego jest konto oszczędnościowe.

Krótko- czy długoterminowe?
Naukę oszczędzania warto rozpocząć od wyrobienia w sobie
nawyku regularnego odkładania
niewielkich kwot. Doskonałym
narzędziem, które to umożliwia, jest autooszczędzanie. Po
pewnym czasie nawet niewielkie odłożone kwoty sumują się
i możemy je zainwestować, np.

Parzysta lub nieparzysta
Dla klientów, którzy nie chcą lub
nie mogą z góry określić, na jaki

czas zainwestować środki, PKO
Bank Polski przygotował ofertę
lokaty parzystej na 2+4+6 miesięcy oraz lokaty nieparzystej na
1+3+5 miesięcy. W obu przypadkach, po upływie każdego kolejnego etapu oszczędzania, można
wycofać środki wraz z wypracowanymi do tego momentu odsetkami albo… oszczędzać dalej,
zyskując wyższe oprocentowanie.
Na tej samej zasadzie funkcjonują lokaty w konfiguracji 3+3, 9+9
oraz 3+9+12. Tego typu lokaty
można otworzyć, udając się do
dowolnego oddziału PKO Banku
Polskiego i agencji lub zdalnie
– w serwisie bankowości elektronicznej iPKO.
Osoby preferujące bankowanie
przez internet i komórkę mogą
skorzystać z dedykowanej oferty depozytów internetowych (np.
w Inteligo lub w iPKO z 6-miesięcznej lokaty internetowej) lub z najnowszej oferty lokat mobilnych
w aplikacji IKO.
Więcej możliwości
Produktem łączącym w sobie zalety lokaty i rachunku osobistego jest
konto oszczędnościowe. Pozwala

bankomania

Foto: Shutterstock.com

ono osiągać zyski jak na lokacie,
oferując jednocześnie swobodę
dysponowania pieniędzmi, podobnie jak na rachunku osobistym.
Jest dobrym sposobem na systematyczne oszczędzanie – wystarczy regularnie wpłacać na nie
środki w dowolnej wysokości. I, co
ważne, w każdej chwili można je
też wypłacać, bez obawy o utratę
odsetek.
Obligacje z zyskiem
Prostą, bezpieczną i zyskowną
formą lokowania pieniędzy są
obligacje skarbowe, czyli dłużne
papiery wartościowe emitowane
przez Skarb Państwa. Minimalna
kwota inwestycji w obligacje to
tylko 100 zł.
Aktualnie na rynku pierwotnym
w stałej ofercie dostępne są cztery
rodzaje obligacji detalicznych:
• dwuletnie oszczędnościowe obligacje skarbowe o oprocentowaniu stałym;
• trzyletnie obligacje skarbowe
o zmiennej stopie procentowej
opartej na wskaźniku WIBOR 6M;

• czteroletnie
indeksowane
o zmiennym oprocentowaniu
opartym na poziomie inflacji w danym roku oraz marży
odsetkowej, która jest dla posiadacza obligacji gwarancją,
że zwrot z inwestycji będzie
zawsze wyższy od inflacji;
• emerytalne
dziesięcioletnie
o zmiennym oprocentowaniu
uzależnionym od poziomu inflacji oraz marży odsetkowej,
z roczną kapitalizacją odsetek.
Można je nabyć w 38 Punktach
Obsługi Klienta Domu Maklerskiego PKO Banku Polskiego, w każdym z ponad 1200 oddziałów
Banku oraz drogą elektroniczną
– w Inteligo, a także poprzez stronę: obligacjeskarbowe.pl, na której można sprawdzić aktualne
oprocentowanie.
Istotną informacją jest to, że obligacje można sprzedać przed upływem terminu, korzystając z przedterminowego wykupu przez Skarb
Państwa. Można je również zbyć
na podstawie umowy sprzedaży
lub darowizny, a także zamienić na

obligacje z nowej emisji, korzystając z ceny zamiany niższej od ceny
sprzedaży. To wszystko sprawia,
że obligacje Skarbu Państwa niezmiennie cieszą się popularnością.
Bezpieczna dywersyfikacja
Odkładać i pomnażać pieniądze można na różne sposoby,
dywersyfikując portfel. Jedną
z najbezpieczniejszych wielo-
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Dla klientów oczekujących wyższych stóp zwrotu, ale ceniących
sobie bezpieczeństwo dobrym rozwiązaniem są lokaty strukturyzowane, czyli produkty łączące bezpieczeństwo standardowej lokaty
terminowej z inwestycją. Może to
być lokata połączona z funduszem
inwestycyjnym lub oparta na instrumencie pochodnym, np. wzroście wartości spółek giełdowych,
kursu EUR/USD, zmianie cen złota.
Klient deponujący kwotę na lokacie strukturyzowanej staje się więc
częściowo inwestorem. Banki nie
gwarantują konkretnej wartości
oprocentowania lokaty strukturyzowanej, gdyż w dużej mierze zależy ono od konstrukcji produktu.
W niedawno zakończonej lokacie
opartej na cenie palladu, którą PKO
Bank Polski zaoferował klientom
w 2012 roku, inwestorzy otrzymali
zysk w wysokości 37,39 proc. za
cały okres inwestycji, co daje wynik niemal 15 proc. w skali roku.
W PKO Banku Polskim wszystkie lokaty strukturyzowane gwarantują
100-procentową ochronę kapitału.
Ziarnko do ziarnka
Oszczędzanie budzi w nas zarówno
pozytywne, jak i negatywne odczucia – z jednej strony kojarzy się

Dobrym rozwiązaniem są lokaty strukturyzowane, czyli produkty łączące bezpieczeństwo
standardowej lokaty terminowej z inwestycją.
letnich lokat kapitału jest inwestycja w sztabki złota Mennicy
Polskiej, które od kilku miesięcy
można nabyć w dowolnym oddziale PKO bez dodatkowych
opłat. Złoto inwestycyjne jest
zwolnione z podatku VAT, więc
można je traktować jako walutę,
a nie surowiec i w ten sposób
inwestować środki w horyzoncie
długoterminowym.

z zaciskaniem pasa, z drugiej zaś
pozwala realizować plany i daje
poczucie bezpieczeństwa. Umiejętność racjonalnego gospodarowania własnym budżetem i wyrobienie
w sobie nawyku systematyczności
z całą pewnością pozwoli pogodzić
codzienne przyjemności z budowaniem poduszki finansowej. Dlatego
nie warto odkładać oszczędzania,
tylko zacząć już dziś.
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Karta kredytowa to świetny wynalazek!
Wykorzystując możliwości, jakie daje, można wiele
zyskać i zaoszczędzić. Jak to zrobić? Sposobów jest kilka.

Jak zyskać z kartą kredytową
Używanie karty kredytowej nie musi powodować negatywnych konsekwencji finansowych.
Wręcz przeciwnie – pozwala zarabiać i pomnażać zyski.


Magda Kopcińska

U

niektórych osób słowo „kredyt” wywołuje obawy związane z odsetkami, spiralą zadłużenia itp. Niesłusznie, zwłaszcza
jeśli chodzi o karty kredytowe.
Karta na życie
W jakim przypadku mamy szansę
na wymierne profity? Na przykład
wtedy, gdy za codzienne sprawunki, przez cały miesiąc, zamiast
środkami z konta będziemy płacić kartą kredytową, a pieniądze
z ROR przelejemy na rachunek
oszczędnościowy, by pracowały
na zysk. Kredytówką można płacić
gdzie tylko się da bez obaw o koszty – jest objęta okresem bezodsetkowym. W przypadku Przejrzystej
karty kredytowej PKO Visa wynosi
on aż do 55 dni. Mamy więc blisko dwa miesiące na korzystanie

transakcjach nie ma okresu bezodsetkowego. Liczone są już od dnia
wypłacenia środków. Dodatkowo
doliczana jest prowizja.

z przyznanego limitu bez ponoszenia kosztów. Przed upłynięciem karencji wystarczy wypłacić z konta
oszczędnościowego kwotę, którą
spłacamy zadłużenie, i schemat
powtarzać każdego miesiąca. Ponadto, jeśli np. zapłacimy kartą za
zakup pierwszego dnia 31-dniowe-

go cyklu rozliczeniowego 1000 zł,
to spłacając zadłużenie 24. dnia
po jego zakończeniu zyskujemy
ponad 18 zł (tyle wyniosłyby odsetki za 55 dni od tej kwoty).
Warto jednak pamiętać, że karta
kredytowa nie służy do wypłat
gotówki z bankomatu! Przy takich

Im częściej, tym mniej
Jak jeszcze możemy zyskać na
karcie? Często jej używając. Im
intensywniej korzystamy z karty,
tym mniej za nią płacimy lub nawet wcale. Poniższa tabela pokazuje, jakie miesięczne płatności
dokonane plastikiem pozwalają
uniknąć opłaty rocznej za jej posiadanie lub znacząco ją obniżyć.
Ile możemy zaoszczędzić rocznie?
Rabaty w ofercie
Mając kartę kredytową, możemy także korzystać ze zniżek
i ofert specjalnych w ramach
Oferty Visa. Dodatkowo kar-

Im intensywniej korzystamy z karty, tym mniej za nią płacimy. Ile możemy zaoszczędzić rocznie?

Rodzaj karty

Wysokość opłaty za każdy rozpoczęty 12-miesięczny okres ważności karty
w zależności od średniomiesięcznej wartości operacji
Minimalna wartość
operacji

Wysokość opłaty

Minimalna
wartość operacji

Wysokość opłaty

Wartość operacji

Wysokość opłaty

Przejrzysta karta
kredytowa

600 zł

0 zł

500 zł

22,50 zł

do 500 zł

45 zł

Partnerska karta
PKO VITAY

1200 zł

0 zł

1000 zł

34,50 zł

do 1000 zł

69 zł

bankomania

10 kart
PKO Bank Polski oferuje
swoim klientom 10 rodzajów kart kredytowych. Ich
funkcje zostały skonstruowane tak, aby zaspokajać potrzeby różnych grup
klientów w zależności od
ich preferencji i potencjału
finansowego. Aby stać się
posiadaczem jednej z nich,
wystarczy mieć dochody
850 zł netto miesięcznie.

ta PKO VITAY daje możliwość
uczestnictwa w programie
lojalnościowym PKN Orlen.
Wszystkie operacje bezgotówkowe dokonywane kartą w Polsce są premiowane punktami,
które zasilają tę wydaną przez

datki, jak i środki pozostałe do
dyspozycji.
W przypadku Przejrzystej karty
kredytowej PKO zyskujemy bezpłatny serwis SMS, który na bieżąco informuje nas o:
• dokonanych transakcjach potwierdzonych PIN-em oraz dostępnych środkach,
• terminie spłaty,
• wysłaniu nowej lub wznowionej karty albo unieważnieniu
dotychczasowej,
• zbliżającym się terminie naliczenia opłaty rocznej (aż
3 miesiące przed jej naliczeniem), co umożliwia dokonanie
operacji w wysokości zwalniającej z opłaty.
Warto pamiętać również, że karta kredytowa jest jednym z tych
produktów, który znakomicie
podnosi nasze notowania w Biurze Informacji Kredytowej, a re-

Pamiętajmy, że karta kredytowa nie
służy do wypłat gotówki z bankomatu!
Odsetki liczone są już od dnia
wypłacenia środków. Dodatkowo
doliczana jest prowizja!

Foto: Shutterstock.com

PKN Orlen uczestnikom programu lojalnościowego VITAY.
Każde 2 zł zapłacone kartą to
1 punkt VITAY w programie
lojalnościowym.
Dodatkowe
punkty oraz rabaty można zdobyć za transakcje dokonane
u partnerów programu.
Kontrola wydatków
Ale to nie wszystko – karta może
być bardzo przydatnym narzędziem zarządzania domowym
budżetem. Dokonując płatności,
mamy do dyspozycji określony
limit, a comiesięczne zestawienia operacji pomagają dokładnie analizować zarówno wy-

gularne spłacanie limitu w przyszłości na pewno przełoży się
na lepszą pozycję negocjacyjną
podczas starania się np. o kredyt
mieszkaniowy.
Bezpieczeństwo na dodatek
Poza wszystkim karta jest bardziej bezpieczna niż np. gotówka
w portfelu. Gdy ją gubimy, tracimy tylko kawałek plastiku, który
bez kodu PIN nie ma wartości.
Zawsze tylko należy pamiętać
o niezwłocznym zastrzeżeniu jej
w Banku, tylko wtedy – od momentu zgłoszenia – przejmuje on
odpowiedzialność za nieautoryzowane transakcje.

Odkładanie pieniędzy
nie musi być
wyrzeczeniem.
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oszczędzanie
mimochodem
Dobry moment na rozpoczęcie oszczędzania
jest zawsze, np. wtedy, gdy otrzymujemy
pensję. Ale czy są lepsze metody?
Wojciech Boczoń, Bankier.pl

T

o, jak oszczędzamy, jest kwestią psychologii – twierdzą eksperci. Jeśli dostajemy wypłatę, na
początku miesiąca dzielimy ją na
różne cele, spłacamy zobowiązania, a tym, co zostaje, rządzimy
się przez resztę miesiąca. Jeśli zaś
widzimy, że mamy spory zapas, bo
jeszcze nie dokonaliśmy wszystkich opłat, jakby wyłączał nam
się rozsądek – zapominamy, że te
środki są na dany cel i podświadomie zaczynamy sobie folgować.
W efekcie pod koniec miesiąca
nie ma już z czego odłożyć. Jest
jednak trzecia droga – oszczędzanie w trakcie miesiąca. I ona jest
najmniej inwazyjna. Taką możliwość dają programy pozwalające
oszczędzać na końcówkach transakcji – w PKO Banku Polskim jest to
usługa autooszczędzania.
Kupujesz i zyskujesz
Dzięki bezpłatnej, powiązanej z ROR
usłudze możemy odkładać pieniądze po prostu… robiąc zakupy.
Przykładowo, jeśli płacisz kartą za

zakupy na kwotę 43,50 zł, Bank zaokrągli ją do 45 zł i 1,5 zł przeleje na
oprocentowany rachunek. Mamy
do wyboru jeden z trzech sposobów zasilania oszczędności. Może
to być przelew stałej kwoty od każdej transakcji (np. 3 zł), określony
procent lub zaokrąglenie końcówek
kwot do pełnych złotych od każdorazowej operacji kartą. Po aktywacji usługi system będzie zaokrąglał
wykonaną płatność w górę, a drobną nadwyżkę przelewał na odrębne
konto oszczędnościowe. Programem objęte są także płatności IKO.
Złoty do złotego
Tego typu oszczędzanie jest praktycznie nieodczuwalne na co
dzień, za to efekty widać już po
miesiącu. Wystarczy, że będziemy
robić zakupy, płacąc bezgotówkowo, a bez większego wysiłku
możemy zyskać ok. 200–300 zł.
I  to są kwoty, które składane na
koncie oszczędnościowym po jakimś czasie warto złożyć na lokatę
i spokojnie czekać na zyski.
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Aplikacja IKO, z której korzysta już prawie
ćwierć miliona osób, została wzbogacona
o możliwość zakładania lokat.

Lokata na wyciągnięcie… palca
Mimo że bankowość elektroniczna istnieje już kilkanaście lat, wiele osób
wciąż postrzega zakładanie lokaty w kontekście wizyty w oddziale
i podpisania tam dokumentów. Ale nie u nas! W PKO Banku Polskim,
dzięki aplikacji mobilnej IKO, każdy może założyć lokatę za pomocą telefonu.
Dominik Modrzejewski

Z

a pomocą kilku ruchów wykonanych jednym palcem na ekranie dotykowym można otworzyć
atrakcyjnie oprocentowany depozyt.
Wystarczy w menu dotknąć ikony
„Lokaty”, a następnie wybrać rachunek źródłowy, rodzaj lokaty oraz zadeklarować jej kwotę. Potwierdzamy
jej założenie znowu jednym palcem.
– Dotychczas użytkownicy IKO mogli
nie tylko sprawdzić saldo i historię
rachunku, wykonać przelew na numer telefonu i numer rachunku bankowego. Dziś uzupełniamy te funkcje
o możliwość założenia lokaty, na
dodatek atrakcyjnie oprocentowanej
– mówi Łukasz Kuc, dyrektor biura
w Centrum Bankowości Mobilnej
i Internetowej.
Z każdego miejsca, o każdej porze
W ramach mobilnych depozytów
w IKO dostępne są lokaty na 1, 3, 6
i 12 miesięcy. Lokata jednomiesięczna jest oprocentowana na 3 proc.
w skali roku. Można ją założyć maksymalnie do kwoty 10 tys. zł. Pozostałe depozyty nie mają tego typu
ograniczenia i są oprocentowane na
2,15 proc. w skali roku. Wszystkie
lokaty można założyć w dowolnej

chwili, np. w restauracji, podczas
spaceru albo w domu – przed telewizorem. Co ważne, po założeniu lokata
jest natychmiast widoczna zarówno
w aplikacji IKO, jak i w serwisie iPKO.
Umożliwia to pełną kontrolę zgromadzonego w Banku majątku z każdego
miejsca na świecie o każdej porze
dnia i nocy.
– Lokaty mobilne uzupełniają zróżnicowaną ofertę depozytową naszego
Banku o innowacyjne i niezwykle wy-

godne z punktu widzenia klienta rozwiązanie. Atrakcyjne oprocentowanie
lokat w IKO wyróżnia się na rynku
w stosunku do oferty konkurencji,
stanowiąc ciekawą alternatywę dla
naszych klientów – zaznacza Robert
Chorzępa, dyrektor Biura Depozytów
i Analiz.
Lokata w telefonie i więcej
Lokaty mobilne mogą zakładać
użytkownicy IKO, którzy korzysta-

Więcej mobilnych
funkcji
Do dziś IKO aktywowało prawie
250 tys. osób, które za pomocą swoich telefonów wykonały
1,7 mln operacji na łączną kwotę
570 mln zł. Obecnie w każdym
tygodniu użytkownicy logują się
do aplikacji około pół miliona
razy, dokonując w tym czasie nawet 40 tys. transakcji mobilnych.
W  2015 roku i kolejnych latach
IKO będzie nieustannie rozbudowywane w zakresie nowych
funkcji bankowych i płatniczych.
Te ostatnie będą rozwijane przede
wszystkim w ramach nowego
standardu płatności mobilnych
BLIK. Dzięki działalności zarzą-

ją z aplikacji powiązanej z kontem
osobistym PKO Banku Polskiego lub
Inteligo. Funkcja ta jest dostępna
dla telefonów z systemami Android,
iOS i Windows Phone. Wystarczy
pobrać bezpłatną aktualną wersję
aplikacji IKO, a następnie aktywować ją zgodnie z instrukcjami na
ekranie telefonu.

bankomania
Kredyt konsolidacyjny zbiera w jedno kilka zobowiązań,
m.in. kredyt mieszkaniowy, samochodowy, konsumpcyjny, ale także
spłatę debetów czy zadłużeń na karcie kredytowej.
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Zaoszczędzić na kredycie?
To możliwe!
Niektórym ułatwia życie, a dla wielu jest decyzją wynikającą z prostej
kalkulacji – kredyt. Ale kolejny i kolejny może być zapowiedzią finansowych
kłopotów. Wtedy z pomocą przychodzi konsolidacja kredytów.
Iwona Radomska

D

Foto: Archiwum

zięki połączeniu w jeden
wszystkich wziętych dotąd
kredytów budżet domowy zyska
nie tylko na ograniczeniu codziennych kosztów, ale także na właściwym zarządzaniu wszystkimi
zobowiązaniami. W czym pomoże
kredyt konsolidacyjny?
Nie tylko dla klientów PKO
O kredyt konsolidacyjny w PKO
Banku Polskim może się ubiegać
każdy klient indywidualny, nawet
jeśli nie jest posiadaczem konta
w Banku. Powinien jednak mieć zabezpieczenie kredytu oraz zdolność
kredytową, tj. do spłaty zobowiązania wraz z odsetkami. Formalności
nie są skomplikowane. Pierwszym
krokiem jest wizyta w oddziale bądź
wysłanie formularza dostępnego
online: www.pkobp.pl. Następnym
etapem będzie spotkanie z przedstawicielem Banku w celu omówienia szczegółów oferty, warunki
bowiem ustala się indywidualnie.
Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku i podpisaniu umowy w oddziale

Banku można już korzystać z przyznanych środków.
Pożyczka i kredyt
Nie ma określonej minimalnej kwoty
kredytu konsolidacyjnego, co oznacza, że bez względu na wysokość
naszych zobowiązań – czy jest to
10 czy 300 tys. – możemy o niego
wystąpić. W przypadku posiadania
kilku kredytów wyłącznie gotówkowych rozwiązaniem będzie pożyczka konsolidacyjna – jej maksymalna

wysokość to 150 tys. zł. Charakteryzuje się obniżonym oprocentowaniem oraz zredukowaną, nawet do
zera, prowizją! Poza spłatą zobowiązań, które możemy rozłożyć nawet na 10 lat, mamy szansę zyskać
także do 25 proc. konsolidowanych
zobowiązań na ekstrawydatki.
Jeśli jednym z naszych zobowiązań
jest kredyt hipoteczny, wówczas
możemy starać się o kredyt konsolidacyjny aż do 80 proc. wartości nieruchomości będącej jego

zabezpieczeniem, a spłatę możemy
rozłożyć nawet na 25 lat. Ponadto
zyskujemy możliwość obniżenia
raty kredytu oraz zawieszenia spłaty jednej raty w roku. Dodatkowo aż
do 40 proc. „nowego kredytu” możemy przeznaczyć na dowolny cel.
Dzięki konsolidacji możemy spłacać
jedną ratę w ustalonym terminie,
a nie kilka – różnej wysokości i w innych terminach.
Bezpieczeństwo
Zarówno pożyczka, jak i kredyt konsolidacyjny w PKO Banku Polskim
to produkty bezpieczne. To znaczy,
że nawet osoby niechętne do zaciągania długofalowych zobowiązań,
z obawy przed utratą pracy czy
chorobą, nie muszą się go obawiać.
Dlaczego? Klient może przystąpić
do ubezpieczenia od ryzyka utraty
pracy i hospitalizacji przygotowanego we współpracy z partnerami
zewnętrznymi.
Kredytu nie bierzemy na całe życie,
choć czasem, jak ten hipoteczny,
zaciągamy na wiele lat. Nie musimy jednak pozostawać biernymi
kredytobiorcami, tylko aktywnie
reagować na zmieniające się w naszym życiu i na rynku finansowym
sytuacje. Szukajmy efektywnych
rozwiązań, wybierając te, które dla
nas będą najkorzystniejsze. A do takich należy konsolidacja kredytów.

14

bankomania

Porady
Banku

Kilka kont, kart kredytowych, linia debetowa
i kredyty. Jak uporządkować swoje rachunki
oraz zapanować nad wydatkami?

Wiosenne porządki w finansach
Wiosna to dobry moment, aby obok decyzji związanych z aktywnością fizyczną czy dietą zająć się
też finansami osobistymi. Jak je uporządkować i rozpocząć oszczędzanie?
Wojciech Boczoń, Bankier.pl
1. Sprawdź swoje konta
Być może masz kilka rachunków,
a nie korzystasz ze wszystkich.
Zrób ich przegląd i zatrzymaj tylko
te niezbędne. Pozwoli to na bieżąco
monitorować saldo i utrzymać porządek w rachunkach. Przyjrzyj się
także opłatom za ROR i kartę. Może
się okazać, że przegapiłeś moment,
gdy bank informował o nowych warunkach, np. zwalniających z opłaty miesięcznej – przykładowo przy
utrzymywaniu określonego salda
lub dokonaniu minimalnej liczby
transakcji. Jeśli pojawiły się opłaty,
których nie akceptujesz, zmień konto na korzystniejszy pakiet. Dokonując zmiany w ramach tego samego
banku, zachowasz dotychczasowy
numer rachunku.

guły tańszy niż standardowe oprocentowanie w ramach karty. Inną
propozycją może być konsolidacja
kredytów w ramach limitu jednej
karty.
(Więcej o konsolidacji na s. 13).

2. Ogranicz liczbę kart kredytowych
Jeśli masz kilka kart kredytowych,
postaraj się ograniczyć ich liczbę
– do jednej lub dwóch. Wówczas
łatwiej ci będzie kontrolować stan
zadłużenia, co nie jest łatwe w przypadku, gdy na każdej jesteś pod
kreską. Wyjściem z sytuacji może
być skorzystanie z opcji ratalnej
w ramach karty. Bank rozkłada zadłużenie na równe raty miesięczne,
a użytkownik spłaca je jak zwykły
kredyt gotówkowy. Ale jest on z re-

nia SMS – zbędne, gdy korzystasz
z aplikacji mobilnej – albo zbyt duży
limit w koncie osobistym. Warto
pamiętać, że większość banków raz
w roku nalicza opłatę za odnowienie
limitu i jest ona ustalana procentowo. Jeśli twój limit sięga kilkunastu
tysięcy złotych, a nie wykorzystujesz nawet połowy, obniż go. Zapłacisz niższą prowizję za jego odnowienie i poprawisz swoją zdolność
kredytową, bo taki potencjalny limit
(podobnie jak w przypadku karty

3. Policz swoje opłaty np. w ROR
Przeanalizuj historię z konta za
ostatnie kilka miesięcy i zobacz, za
co płacisz prowizję. Być może znajdziesz usługi, których nie potrzebujesz. Mogą to być powiadomie-

kredytowej) banki biorą pod uwagę
przy udzielaniu kolejnych pożyczek.
4. Stwórz poduszkę finansową
Wszystkiego nie da się zaplanować.
Raz na jakiś czas zdarza się nieprzewidziany wydatek, którego nie mogliśmy uwzględnić w budżecie. Dlatego warto stworzyć tzw. poduszkę
finansową, czyli zapas środków na
wszelki wypadek. Jeśli popsuje ci się
samochód, wydatek cię nie zaskoczy
– będziesz miał pieniądze na napra-

Raz na jakiś czas zdarza się nieprzewidziany wydatek, którego nie mogliśmy
uwzględnić w budżecie. Dlatego warto
stworzyć tzw. poduszkę finansową.
wę. Do budowania poduszki finansowej najlepiej wykorzystać zlecenie
stałe, ustalić dzień miesiąca, kiedy
bank automatycznie przeleje określoną kwotę z twojego ROR-u na
konto oszczędnościowe. Ile odkładać? To zależy od możliwości, ale
rozsądna kwota to 100–200 zł miesięcznie.
5. Zacznij budować kapitał
Na podjęcie decyzji o oszczędzaniu
każdy moment jest dobry, choćby

wiosna. Najtrudniejsze są początki,
ale przyglądając się propozycjom
banku, szybko się przekonasz, że
za pomocą odpowiednich narzędzi odkładanie pieniędzy może
być bezbolesne. Jednym z nich jest
tzw. mechanizm autooszczędzania, zwany także oszczędzaniem na
końcówkach. Od każdej transakcji
kartą płatniczą lub od każdego przelewu bank odkłada drobną kwotę na
konto oszczędnościowe. Pod koniec
miesiąca potrafi uzbierać się nawet
kilkaset złotych.
(Więcej o autooszczędzaniu na s. 11).
6. Pomyśl o prywatnej emeryturze
W Polsce działają trzy filary emerytalne: pierwszy – ZUS, drugi – OFE,
oraz trzeci – IKE (Indywidualne
Konto Emerytalne) lub IKZE (Indywidualne Konto Zabezpieczenia
Emerytalnego). Ostatni nie jest
obowiązkowy i samemu można
założyć takie konto w banku, towarzystwie
ubezpieczeniowym
czy domu maklerskim. Eksperci
zgodnie przewidują, że nasze emerytury z pierwszych dwóch filarów
będą niskie, warto więc samemu
zadbać o przyszłość. Pamiętajmy,
że im wcześniej zaczniemy odkładać, tym mniejsze będą to kwoty
co miesiąc.

bankomania
Udział w programie SKO to dla uczniów
najmłodszych klas często pierwszy kontakt
ze światem finansów i nauką oszczędzania.
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Aktywni i widoczni w SKO
Szkoły biorące udział w programie
Szkolnych Kas Oszczędności zapoznają
wychowanków z wiedzą ekonomiczną
i ideą przedsiębiorczości. Umożliwiają
też rozwój ważnych w dorosłym życiu
nawyków, np. współpracy z innymi,
odpowiedzialności i systematyczności.
Olga Kamionek, Dorota Tanaś-Michalak

S

KO inspiruje najmłodszych do
różnych form aktywności, np.
akcji ekologicznych, charytatywnych czy zajęć twórczych, w które angażują się uczniowie, nauczyciele, a często też całe
społeczności lokalne.
Eko razy dwa
Ważnym założeniem programu
jest kształtowanie postaw proekologicznych poprzez m.in. or-

ganizowanie zbiórek makulatury,
plastikowych nakrętek czy zużytych baterii itd. Dzięki takim inicjatywom dzieci wiedzą więcej
o otaczającym nas środowisku,
ale również mają świadomość, że
w taki sposób mogą zarobić dodatkowe środki, które później
mogą przeznaczyć na określony
cel. Ale uczniowie mogą zbierać
nie tylko surowce wtórne.
W Szkole
Podstawowej
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w Kośmidrach w ubiegłym roku
szkolnym zorganizowano akcję
„Kto zbiera żołędzie, na biwaku będzie”. Uczniowie poszczególnych
klas zbierali owoce lasu dla zwierząt, a zwycięska klasa wygrywała wyjazd do leśniczówki. Innym
ciekawym pomysłem wykazała się
społeczność zgromadzona przy
Szkole Podstawowej w Izdebkach
Kosnach – uczniowie wraz z nauczycielami i rodzicami zorganizowali zbiórkę… czarnego bzu, który
sprzedali w punkcie skupu. Wspólnie uzbierali aż 1166 kg. – Dawne
SKO koncentrowało się na oszczędzaniu i zarabianiu. W tej chwili
nastąpiła duża zmiana. Młodzież
uczy się przedsiębiorczości, dbania o otoczenie i przyrodę – podsumowuje Ireneusz Wysokiński, wicedyrektor Szkoły Podstawowej
w Izdebkach Kosnach.
Wspólne inspiracje
Co
ciekawe,
podejmowane
wspólnie inicjatywy uczą nie tylko przedsiębiorczości, pracy
w grupie, ale także integrują
i wpływają inspirująco na
uczniów oraz całe społeczności szkolne. Nowe
SKO aktywizuje także rodziców, zachęcając ich do
większego zainteresowania
życiem szkoły. Uczniowie
biorący udział w programie
SKO uczą się wielu rzeczy,
także tego, jak pomagać
innym, i chętnie angażują
się w akcje charytatywne, np. organizując zbiórki pieniędzy lub współpracując z fundacjami. Dzięki temu uczą
się filantropii i odpowiedzialności. Wiedzą, że zebrane
pieniądze mogą
pomóc
komuś,
kto tego potrze-

buje, bez względu na to, czy jest
to ktoś z najbliższego środowiska, czy też mieszkańcy innych
zakątków świata.
Uczyć się od najlepszych
Gdzie możemy sprawdzić, jak
w SKO działają najlepsi? Na
Szkolnych
Blogach,
czyli:
www.szkolneblogi.pl! Jest to platforma udostępniona przez Bank
szkołom,
które
uczestniczą
w SKO. Każda z nich może prowadzić autorski blog, opisywać najciekawsze wydarzenia z życia
szkoły i wygrywać nagrody
w konkursach. Dzięki Szkolnym
Blogom udało się rozbudzić
w uczniach inicjatywę i pomysłowość pozwalające na samodzielne pozyskiwanie środków. Szkoły
prowadzące blogi podejmują także wspólne inicjatywy, wspierają
się i promują w środowisku internautów. Strona daje unikalną
możliwość uczestniczenia w życiu
około 560 placówek oświatowych na terenie całej Polski.
Nagrody dla najbardziej aktywnych
PKO Bank Polski
wspiera aktywności uczestników programu
SKO, m.in. poprzez organizację
konkursów adresowanych do szkół,
uczniów i nauczycieli – opiekunów SKO.
Najważniejszy dla
szkół jest „Konkurs
dla SKO”, w którym
Bank co roku nagradza kilkaset najlepszych szkół podstawowych. Tak dynamiczny
rozwój
programu SKO nie
byłby możliwy bez

Doskonałe dla rady rodziców
Ewa Sakowska,
przedstawiciel rady rodziców
Zespół Oświatowy – Szkoła
Podstawowa w Żelkowie-Kolonii, mama Zuzanny z klasy II
Każdy element tego programu
jest godny uwagi, a elektroniczne
konta to już prawdziwa rewolucja.
Wysokie oprocentowanie wkładów i ciekawa strona serwisu zachęcają uczniów do aktywności.
Także szkoła i rada rodziców, której jestem członkiem, zyskują na
atrakcyjnej ofercie SKO. Bezpłatne konta SKO dla szkół oraz rad
rodziców umożliwiają zarówno
bieżące rozliczenia, jak i zbieranie
środków na konkretne cele. SKO
Konto Plan Szkoły oraz SKO Konto
Plan Rady Rodziców mają korzystne dwupunktowe oprocentowanie. Dzięki udziałowi w konkur-

sach SKO szkoła pozyskała wiele
pomocy dydaktycznych, np. tablicę interaktywną, laptopy, sprzęt
audiowizualny, meble oraz doposażenie placu zabaw. Dzięki temu
pieniądze rodziców przeznaczamy
na inne potrzeby dzieci. Opiekunka SKO w naszej szkole prowadzi
ciekawe lekcje na temat finansów,
wykorzystując publikacje PKO
Banku Polskiego. Dzieci angażują
się także w działania charytatywne, np. dla dzieci z Domu Małego
Dziecka, czy ekologiczne, np. „Nie
marnuj jedzenia – myśl ekologicznie”. Dzięki temu uczą się pomagać innym, a także szanować
pieniądze i przyrodę. Efekt: dla
mojej córki Zuzanny dużo większą
wartość mają pieniądze na koncie
SKO niż moje w portfelu, bo – jak
twierdzi – „musiała na nie ciężko
zapracować”.

Nasza definicja SKO
Joanna Smolan,
nauczyciel, opiekun SKO,
Publiczna Szkoła Podstawowa
im. Marii Kownackiej w Płoskach
Kiedy rozpoczynałam przygodę
z SKO, oszczędności dzieci wpisywałam do papierowych książeczek. Dziś SKO jest interaktywne, konta – elektroniczne, a gry
– multimedialne, ale jedno pozostało – idee: edukacja i oszczędzanie. Dzieci lubią oszczędzać,
a zaangażowanie w SKO daje im
satysfakcję. Wspólnymi siłami
realizujemy różne akcje, np. na
Szkolnych Blogach prowadzimy
„Płoskowy Poradnik Finansowy”, ogłaszamy konkursy, jak
choćby na piosenkę o SKO czy
wizerunek Lokatki. Działamy też

charytatywnie, np. przygotowujemy świąteczne paczki dla
ubogich rodzin czy zbieramy
nakrętki dla ucznia Specjalnego
Ośrodka Szkolno-Wychowawczego. Dzieci także sprzedają
zebraną makulaturę, kasztany
czy upieczone ciasteczka. Dodatkowo organizujemy konkursy, np. „Załóż konto – wygraj
plecak”. Z PKO Banku Polskiego
otrzymaliśmy bezpłatne materiały edukacyjne, które umożliwiają
nam poznanie zasad usług finansowych w praktyce. Korzystam
z nich na zajęciach „Klubu Ciekawych SKO” i czytamy poradnik ekonomiczny „Brawo Bank”.
Co dla nas oznacza skrót SKO?
S – sumienny, K – kreatywny,
O – obiecujący.

bankomania
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wsparcia i współpracy nauczycieli. To właśnie dla nich, pełniących funkcję opiekunów SKO,
w szkołach organizowany jest
„Konkurs dla opiekunów SKO
z okazji Dnia Edukacji Narodowej”, w którym nagradzani są
najbardziej aktywni nauczyciele.
Jego celem jest również wsparcie realizowanych w szkołach
działań edukacyjnych, które dotyczą m.in. edukacji ekonomicznej uczniów w zakresie różnych
form oszczędzania oraz przed
siębiorczości. Szkoły, które są
aktywne
na
platformie
www.szkolneblogi.pl, co miesiąc
(od września do czerwca) mogą
wziąć udział w konkursie „Blog
Miesiąca” i wygrać laptopa oraz
zestawy gadżetów. Uczniowie
mogą także zdobywać nagrody
indywidualne, biorąc udział
w konkursie „Pytanie na Szkolnych Blogach”.

Pomysłowa jedenastka

 Foto: Rafał Siderski, Robert Gołaszewski

Finaliści „Konkursu dla SKO 2014”

Osiągnięcie

Autor

1.

„Młodzi oszczędni” – cykliczny projekt edukacyjny, w ramach którego odbywają się
konkursy, akcje i zajęcia.

Szkoła Podstawowa w Michowicach

2.

Spotkanie z pancernikiem Hatetepesem mające przypomnieć o podstawowych
zasadach bezpieczeństwa w sieci.

Publiczna Szkoła Podstawowa w Kośmidrach

3.

Rodzinny Festyn Rekreacyjno-Sportowy promujący ideę oszczędzania
poprzez impresje muzyczno-teatralne.

Zespół Oświatowy w Żelkowie-Kolonii

4.

„Święto Tabliczki Mnożenia”.

Publiczna Szkoła Podstawowa w Żukowie

5.

Za otrzymane w konkursie PKO BP bony do sieci salonów Empik zakupiono nowe
pozycje książkowe do biblioteki szkolnej. Zorganizowano m.in.: kiermasz taniej książki,
konkurs na hasło, slogan lub limeryk promujący czytelnictwo.

Szkoła Podstawowa w Łebieńskiej Hucie

6.

Wycieczka do Narodowego Banku Polskiego w Rzeszowie.

Publiczna Szkoła Podstawowa w Lipnicy

7.

Audycja radiowa z uczniami. Reporterzy radiowi odwiedzili szkołę i rozmawiali
z uczniami na temat oszczędzania w SKO.

Publiczna Szkoła Podstawowa w Wąsoszu

8.

Konkursy plastyczne, m.in. „Banknot w oczach SKO-wicza” i „Karta płatnicza
w oczach SKO-wicza”.

Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza
w Łomnicy

9.

Turniej bankowy. Uczniowie klas pierwszych ubiegali się o tytuł Małego Bankowca.

Szkoła Podstawowa nr 11 w Inowrocławiu

10.

„Wznosimy się w przestworza” – warsztaty twórcze, podczas których uczestnicy
konstruowali latawce i dekorowali je, nawiązując do idei oszczędzania w SKO.

Szkoła Podstawowa nr 323 w Warszawie

11.

Przekazanie prawie 8 tys. zł na cele charytatywne i pomoc potrzebującym.

Szkoła Podstawowa w Rabce-Zdroju
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Przyjazny i czytelny serwis www.
Serwis internetowy SKO (www.sko.pkobp.pl) to nowoczesne narzędzie praktycznej edukacji
finansowej dla dzieci w wieku 6–13 lat. Dzięki niemu możliwe staje się założenie pierwszego
własnego konta bankowego dostosowanego do wieku i gustu dziecka.

Logowanie
Logowanie do serwisu (ważne: login można zmienić na przyjazny,
czyli nadany przez siebie. Dzięki temu logowanie stanie się jeszcze łatwiejsze).
USTAWIENIA
Dostosowanie wyglądu (a nawet sygnałów dźwiękowych!)
serwisu do wieku i gustu dziecka.

STRONA GŁÓWNA
Przyjazna, czytelna i intuicyjna strona
główna serwisu ma wiele praktycznych
i atrakcyjnych dla dzieci funkcji.

Dlaczego warto korzystać z serwisu transakcyjnego SKO?
Serwis internetowy SKO nauczy
najmłodszych zarządzania kontem
bankowym i podstawowych zasad
bezpieczeństwa związanych z korzystaniem z bankowości elektronicznej. Dzięki niemu dzieci zobaczą, jak procentują ich pieniądze
i będą oszczędzać z przyjemnością.
Co zaś ważne dla rodziców, rozwiązanie jest w pełni bezpieczne.
Najmłodsi mogą wypłacić swoje
pieniądze jedynie za pośrednictwem rodziców lub nauczyciela
– opiekuna SKO w szkole.

bankomania
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sko.pkobp.pl
SKARBONKI
Zakładanie wirtualnych skarbonek umożliwia dziecku
oszczędzanie na wybrane, konkretne cele.

HISTORIA
Sprawdzając „Historię oszczędzania”, możemy zobaczyć, ile wynoszą
odsetki – comiesięczna nagroda dla regularnie oszczędzających.



FUNKCJONALNOŚCI
Korzystanie z wielu ciekawych funkcjonalności
i narzędzi, które sprawią,
że oszczędzanie stanie się
po prostu znakomitą
i pouczającą zabawą.

ODZNAKI
Zdobywanie odznak to nagroda
za osiągnięcia związane z zarządzaniem finansami (założenie
skarbonki, regularne wpłaty lub
osiągnięcie wyznaczonego celu,
czyli rozbicie skarbonki).

20
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80 lat
SKO

Tysiące uczniów pomnaża swoje oszczędności, korzystając
z atrakcyjnie oprocentowanych rachunków SKO oraz
stworzonego specjalnie dla nich serwisu: www.sko.pkobp.pl.

Jedyne takie SKO
Szkolne Kasy Oszczędności (SKO) PKO Banku Polskiego funkcjonują już
od 80 lat! W tym czasie wiele się zmieniło, ale prawdziwy przełom nastąpił
w latach 2010–2012, kiedy dokonano gruntownej rewitalizacji programu.
Anita Śliwka

S

zkolne Kasy Oszczędności to wiele możliwości rozwoju dzieci od
6. do 13. roku życia. Nowoczesne
SKO edukuje zarówno w zakresie
oszczędzania, przedsiębiorczości, jak
i ekologii. Ponadto po rewitalizacji
oferuje atrakcyjnie oprocentowane
rachunki internetowe dla uczniów,

rad rodziców i szkół. Dzięki temu dzieci czerpią radość, ale mają też realne
zyski z oszczędzania. Tygodniową
kapitalizację odsetek mogą obserwować w serwisie bankowości internetowej (www.sko.pkobp.pl). Ponadto
strona umożliwia m.in. zakładanie
wirtualnych skarbonek, do których

Liczby Mówią Same za siebie

Małgorzata Kocoń,
dyrektor,
Biuro Młodego Klienta
O popularności programu mówią
liczby: w SKO uczestniczy co trzecia szkoła podstawowa w Polsce
(obecnie jest to ponad 4,6 tys.
placówek). W  internetowym SKO

oszczędza obecnie blisko 157 tys.
dzieci, a oferta edukacyjna dociera do około 1 mln uczniów i do
około 2 mln rodziców. W serwisie
www.szkolneblogi.pl swoje blogi
prowadzi ponad 550 szkół, a liczba fanów „Szkoły Oszczędzania”
na portalu nk.pl to ponad 75 tys.
W każdym z tych obszarów notujemy systematyczne przyrosty.
Utrzymanie tego trendu jest właśnie jednym z naszych wyzwań.
W tym celu prowadzimy działania
skierowane zarówno do pracowników Banku, jak i bezpośrednio do
dzieci, ich rodziców i nauczycieli.
Stale badamy potrzeby beneficjentów programu SKO, rozwijamy
ofertę edukacyjną i dobudowujemy
do niej kolejne elementy.

można zbierać środki na różne cele,
a także stworzenie własnego planu
oszczędzania. To nowoczesne i dostosowane do potrzeb najmłodszych
narzędzie w bezpieczny i przystępny
sposób pozwala uczyć się przedsiębiorczości oraz podstaw obsługi
konta internetowego.
Ciekawe inspiracje
Wsparciem edukacji ekonomicznej
dzieci jest objęty honorowym patronatem ministra edukacji narodowej
i większości kuratorów oświaty zestaw scenariuszy lekcji dla nauczycieli na temat finansów, przedsiębiorczości i oszczędzania. Pedagodzy
dostają gotowe rozwiązania oraz inspiracje do podejmowania własnych
inicjatyw. Scenariusze lekcji prowadzą przez świat finansów od najmłodszych klas, a poruszane tematy
są dostosowane do wieku uczniów.
SKO to nie tylko nauka bankowości
i finansów. To także ekologia i proekologiczne zachowania. Dzięki specjalnie przygotowanym publikacjom
nauczyciele przekazują dzieciom
wiedzę i pokazują sposoby postępowania przyjaznego dla środowiska.
Na każdym kroku podkreślane jest,
że zmiana codziennych nawyków

i wprowadzenie drobnych zmian
w życiu wystarczą, by oszczędniej
i racjonalniej wykorzystywać zasoby
naturalne i przy okazji oszczędzać.
Inną nowością w SKO jest współpraca z Komendą Główną Policji.
W ramach wspólnych działań została
przygotowana m.in. ulotka edukacyjna poświęcona bezpieczeństwu
w ruchu drogowym. Częścią akcji jest
też dystrybucja gadżetów odblaskowych, poprawiających widoczność
pieszych na drodze, do wszystkich
szkół i dzieci uczestniczących w programie, co realnie wpływa na ich
bezpieczeństwo w drodze do szkoły.
Interaktywny program
SKO to interaktywny program obecny w internecie. Zainteresowani
edukacją finansową i zagadnieniami z nią związanymi mogą śledzić
„Szkołę Oszczędzania” na portalu
nk.pl, gdzie żyrafa Lokatka dzieli się
z uczestnikami ciekawostkami i cennymi poradami. Dodatkowo uruchomiony został oficjalny kanał na
YouTube, gdzie można znaleźć krótkie
filmy informacyjne i instruktażowe
skierowane do dzieci i ich rodziców.
Wszyscy SKO-wicze znają też adres
www.szkolneblogi.pl, czyli miejsce
w sieci, gdzie szkoły prowadzą swoje
autorskie blogi dotyczące oszczędzania i innych działań związanych z SKO.
Po rewitalizacji Szkolne Kasy Oszczędności stały się najnowocześniejszym
programem edukacji finansowej
w Polsce. Liczba szkół, które w nim
uczestniczą, obecnie wynosi ponad
4,6 tys. Z PKO Bankiem Polskim poprzez serwis internetowy SKO oszczędza ponad 157 tys. dzieci, a grono
odbiorców stale się powiększa.

bankomania
Jak zmieniały się Szkolne Kasy Oszczędności
PKO Banku Polskiego? Obrazują to dwie wystawy:
stacjonarna oraz wirtualna.
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80 lat
SKO

Wystawa w dwóch odsłonach
Z okazji jubileuszu przygotowana została
wystawa, która prowadzi nas przez historię
SKO. Dodatkowo powstała specjalna strona
internetowa, na której oprócz wirtualnych
zbiorów znajdziemy informacje o tym,
jak w SKO oszczędzały gwiazdy,
np. Kayah czy Tomasz Karolak.
Ewa Maciejewska

Foto: Archiwum, Rafał Siderski

S

zkolne Kasy Oszczędności PKO
Banku Polskiego to najstarszy, największy, a jednocześnie
najbardziej innowacyjny program
edukacji finansowej dzieci i młodzieży w kraju. Ten rozmach i dokonania obrazuje właśnie wystawa
„80 lat SKO”. Aby zwrócić uwagę na najistotniejsze wydarzenia
i przemiany, ekspozycję podzielono
na cztery chronologiczne części:
1. SKO do 1939 roku (z akcentem
na 1935 rok, kiedy to na podstawie okólnika ministra Wacława Jędrzejewicza Pocztowa
Kasa Oszczędności, dzisiejszy
PKO Bank Polski, objęła kuratelę
nad SKO w całej Polsce);
2. SKO w latach 1945–1989 (rozwój programu w realiach PRL,
np. ponad 80 proc. szkół w SKO
w latach 60. aż po przełomowy
rok 1989);
3. SKO w latach 1990–2010
(mniejsze zainteresowanie programem ze strony szkół i deno-

minacja z jednej strony, z drugiej – prowadzenie SKO wpisane
do statutu Banku);
4. SKO od 2010 roku (rewitalizacja
SKO, innowacyjność, rozwiązania internetowe – w efekcie
znaczny wzrost zainteresowania programem, dziś – co trzecia
szkoła podstawowa w Polsce
uczestniczy w SKO PKO Banku
Polskiego).
Wśród eksponatów znalazły się
unikatowe zdjęcia, dokumenty
i gadżety. Każdy z nich ma swoją
wyjątkową historię. I tak możemy
zobaczyć różne modele skarbonek
oraz wiele plakatów zachęcających do oszczędzania. Całość
ekspozycji wzbogacają elementy
multimedialne. Wystawę zorganizowano w siedzibie Banku w Warszawie, a jej wirtualną i poszerzoną
wersję, można oglądać na stronie:
www.pkobp.pl/80-lat-sko.
Do ciekawostek należą m.in. wypowiedzi znanych artystów na

temat ich doświadczeń z oszczędzaniem w SKO.
W uroczystym otwarciu ekspozycji – 18 lutego – udział wzięli m.in.
Tadeusz Sławecki, sekretarz stanu
w Ministerstwie Edukacji Narodowej, Zbigniew Jagiełło, prezes
Zarządu PKO Banku Polskiego,
Małgorzata Kocoń, dyrektor Biura
Młodego Klienta, odpowiadającego za rozwój programu w PKO
Banku Polskim. Wśród gości byli
również przedstawiciele Komendy Głównej Policji oraz mediów.
W gronie zebranych nie mogło zabraknąć także SKO-wiczów i nauczycieli, których reprezentowali
przedstawiciele ze Szkoły Podstawowej nr 323 im. Polskich Olimpijczyków w Warszawie.

SKO
w liczbach
• 80 – tyle lat mają Szkolne
Kasy Oszczędności PKO Banku
Polskiego,
• 4,6 tys., czyli co trzecia szkoła
podstawowa w Polsce uczestniczy w programie SKO,
• 157 tys. dzieci ma konto w nowym internetowym SKO,
• ponad 550 szkół prowadzi blogi na www.szkolneblogi.pl,
• ok. 75 tys. fanów liczy „Szkoła
Oszczędzania” na portalu nk.pl,
• 371 zł to średnia kwota zgromadzona na internetowym
koncie ucznia.
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Tysiące uczniów pomnaża swoje oszczędności, korzystając
z atrakcyjnie oprocentowanych rachunków SKO oraz
stworzonego specjalnie dla nich serwisu: www.sko.pkobp.pl.

Historia fenomenu SKO
Dziś uczestniczy w nich co trzecia szkoła podstawowa w Polsce,
a przesłanie SKO dociera do ponad 1 mln uczniów i 2 mln rodziców.
Na czym polega fenomen SKO i jakie były przełomowe wydarzenia
w jego historii?
Krzysztof Michalski
1. Oficjalny początek
1935 rok
Za oficjalną datę powstania Szkolnych Kas Oszczędności PKO Banku
Polskiego uznaje się 14 stycznia 1935
roku, kiedy to Wacław Jędrzejewicz,
minister wyznań religijnych i oświecenia publicznego, wystosował okólnik w sprawie ujednolicenia struktury
organizacyjnej SKO i przekazania
pod kuratelę P.K.O. (Pocztowej Kasy
Oszczędności).
2. Pół miliona uczniów
1936–1939
W roku szkolnym 1934/1935, a więc
pierwszym z kuratelą PKO, do SKO
przystąpiło ponad 5,5 tys. szkół,
a książeczki oszczędnościowe otworzyło prawie pół miliona uczniów. Do
wybuchu II wojny światowej w SKO
uczestniczyło już blisko 14 tys. szkół
i ponad milion uczniów. Jak donoszą
kroniki szkolne z tamtego okresu,
dla dyrektorów szkół punktem honoru było stworzenie szkolnej kasy
oszczędności. PKO wspierała działania szkół uczestniczących w SKO,
m.in. przekazywała materiały dydaktyczne, poradniki dla nauczycieli,
czasopisma dla młodzieży („Młody

Obywatel”), a ponadto organizowała konkursy z atrakcyjnymi nagrodami. Prowadzenie SKO było ważnym elementem edukacji społecznej
w rodzącej się po latach zaborów
państwowości polskiej. Dynamiczny rozwój SKO zahamował wybuch
wojny.
3. SKO – reaktywacja
1945–1959
Po wojnie PKO zaczęła inicjować akcje propagujące oszczędzanie, a po
1947 roku organizować SKO na dużą
skalę, m.in. ogłaszając konkursy
z atrakcyjnymi nagrodami. Wśród
nich były np. rowery, zegarki, sprzęt
sportowy i fotograficzny, a później
również wycieczki. PKO inicjowała
także powstawanie materiałów promujących oszczędzanie w SKO, np.
audycja radiowa „Błękitna Sztafeta”
czy gazetka ścienna „Wiadomości
SKO”, do której wiersze pisał m.in.
Jan Brzechwa.
4. Rekordowe lata 60.
1960–1989
W  latach 60. oszczędzały całe klasy – w 1963 roku program angażował już prawie 24 tys. szkół, czyli

riały edukacyjno-promocyjne, np.
zeszyty SKO, których okładki zdobiły
popularne w tym czasie zdjęcia amerykańskich wykonawców i zespołów, czy też uwielbiane przez uczniów
wizerunki
dinozaurów,
będące
następstwem popularności filmu
Stevena Spielberga „Park Jurajski”.
W  1999 roku prowadzenie SKO zostało zdefiniowane w statucie Banku.
Kilka lat później Bank podjął decyzję
o rewitalizacji SKO.

ok. 82 proc. wszystkich placówek.
Do oszczędzania w SKO zachęcały
olimpiady i konkursy z nagrodami,
np. zapoczątkowany pod koniec lat
60. „Dziś oszczędzasz w SKO – jutro
w PKO”. W efekcie poprzez SKO swoje oszczędności w PKO (od 1950 roku
Powszechnej Kasie Oszczędności)
lokowało kilka milionów najmłodszych Polaków. W kolejnych latach
zainteresowanie SKO utrzymywało
się na zbliżonym poziomie – aż do
końcówki lat 80., kiedy transformacja ustrojowa sprawiła, że edukacja
ekonomiczna najmłodszych zeszła
na dalszy plan.

6. Początki rewitalizacji
2010–2012
Wyznacznikiem procesu kompleksowej rewitalizacji SKO było założenie wszechstronnej innowacyjności – zarówno technologicznej, jak
i produktowej. Na czym polegały
zmiany? Wzrosło oprocentowanie
depozytów na książeczkach SKO:
z 0,01 proc. do 5 proc. W 2011 roku
powstała platforma społecznościowa www.szkolneblogi.pl, a później,
w serwisie nk.pl stworzono grupę
„Szkoła Oszczędzania”. Obecnie bloguje ponad 550 szkół, a profil na nk.pl
ma ok. 75 tys. fanów.

5. Konkursy i plakaty
1990–2010
W  latach 90. wartość nagród
w sztandarowym konkursie „Dziś
oszczędzam w SKO – jutro w PKO”
wynosiła co roku ok. 7 mld zł
(700 tys. zł – po denominacji w 1995
roku). Autorami konkursowych plakatów byli najwybitniejsi rysownicy
i graficy – w 2005 roku do tego grona dołączył, np. Tomasz Lew Leśniak,
autor kultowej postaci Jeża Jerzego.
Ale SKO organizowało nie tylko konkursy. Do szkół trafiały także mate-

7. Wirtualne skarbonki – realny
sukces
2012–2015
Rok 2012 przyniósł kolejne zmiany
w SKO. Wprowadzono 3 rodzaje kont
(SKO Konto dla Ucznia, SKO Konto
dla Rady Rodziców i SKO Konto dla
Szkoły), a uczniom udostępniono serwis internetowy. Nowoczesne SKO
dziś może się pochwalić liczbą ok.
4,6 tys. zaangażowanych w program
szkół i ponad 157 tys. uczniów posiadających konta w serwisie internetowym. I ciągle ich przybywa.
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Inną praktyczną funkcją jest „Twój
plan oszczędzania”, dzięki któremu
może określić procentowo, jaka część
środków będzie automatycznie przekazywana do poszczególnych skarbonek, a jaka ma pozostać na koncie.

fajne funkcje
serwisu

Tymek Szczepanik
z Żagania, 6 lat
W serwisie Junior najbardziej
podobają mi się odznaki i zakładanie skarbonek – mam jedną
na grę na xbox Fifa i zbieram
na karty piłkarskie. Serwis ma
wiele fajnych funkcji, np. można
zmieniać tło i dźwięki na śmieszne. Jeszcze mam problem z czytaniem, wtedy włączam sobie
żyrafkę Lokatkę i ona mi czyta.
Od rodziców dostałem też kartę
bankomatową – na nią dostaję
kieszonkowe i mogę wypłacać
pieniążki z bankomatu lub sam
robić zakupy. Ostatnio kupiłem
sobie koszulkę z rysunkiem,
a mamie zapachową świeczkę
– bardzo się cieszyła. Pierwszy raz trochę bałem się płacić
w sklepie kartą. Gdy zbliżałem
ją do czytnika, wszyscy na mnie
patrzyli. Rodzice stali obok, ale
poradziłem sobie sam. Staram się nie wydawać zbyt dużo
– moim marzeniem jest uzbierać
na telefon albo laptopa.

Serwis PKO Junior umożliwia także
dziecku inicjowanie przelewów, które
zawsze muszą być zaakceptowane
przez rodziców w serwisie iPKO.
Zabawa w oszczędzanie
Ważnym krokiem w nauce oszczędzania będzie założenie Pierwszego
Konta Oszczędnościowego. Jego
prowadzenie jest bezpłatne, a posiadaczem może być każde dziecko mające już PKO Konto Dziecka lub PKO
Konto Pierwsze. Dlaczego warto?
Środki zgromadzone na rachunku są
oprocentowane w wysokości 2 proc.
do kwoty 10 tys. zł oraz 1,60 proc.
dla nadwyżek. Więcej zyskają pociechy, które będą oszczędzały systematycznie, tzn. wpłacając każdego
miesiąca nie mniej niż 20 zł i nie więcej niż 1 tys. zł przez 3 miesiące i nie
wypłacając w tym czasie środków
z konta. Nagradzane są wtedy bonusem w wysokości 0,5 proc. Pierwsze
Konto Oszczędnościowe to nie tylko
praktyczna lekcja ekonomii pozwalająca cieszyć się zyskami, lecz także
pretekst do rozmów z rodzicami na
temat metod skutecznego oszczędzania i gospodarowania własnym
minibudżetem.
Karty zamiast gotówki
Niezwykle cieszącym młodych klientów produktem bankowym są karty
przedpłacone PKO Junior. Dzięki nim
dzieci mogą wygodnie i bezpiecznie
płacić za swoje zakupy bez konieczności posługiwania się gotówką. PKO
Bank Polski jako pierwszy w Polsce
wprowadził karty, których posiadaczem może być osoba poniżej
13. roku życia, choć właścicielem
karty jest zawsze rodzic, który może
przekazać ją w użytkowanie dziecku. PKO Bank Polski oferuje trzy
rodzaje kart przedpłaconych: kartę
PKO Junior, kartę-naklejkę PKO Junior oraz tzw. Śmigacz PKO Junior.
Mechanizm działania wygląda podobnie jak w przypadku telefonów
komórkowych na kartę, czyli żeby

umowa przez internet
Klienci PKO Banku Polskiego mają
możliwość podpisania umowy
o prowadzenie rachunku PKO
Konto Dziecka w oddziale, ale
również za pośrednictwem serwisu internetowego iPKO.
W tym celu, po zalogowaniu się
do iPKO i przejściu przez baner
kierujący do Aplikacji Rodzica,
można wypełnić wniosek online.
Bank przesyła powiadomienie
o statusie wniosku na wskazany
numer telefonu komórkowego
lub adres poczty elektronicznej
klienta, dzięki czemu jest on na

zapłacić, najpierw należy zasilić konto. Pociecha ma do dyspozycji tylko
taką kwotę, jaką wcześniej dorosły
wpłacił na rachunek i przeznaczył na
transakcje kartą. Efekt? Dziecko może
realizować płatności bezgotówkowe
w kraju i za granicą (np. podczas
wyjazdów wakacyjnych czy ferii zimowych), korzystać z darmowych
wypłat z ponad 3 tys. bankomatów
należących do PKO Banku Polskiego,
a także płacić za zakupy w internecie.
Bankomaty rozpoznają karty PKO Junior i wówczas na ekranie wyświetla
się odpowiedni dla dzieci komunikat
– zarówno pod względem graficznym,
jak i językowym.
Praktyczne gadżety
Karty przedpłacone stają się też coraz popularniejszym pomysłem na
prezent dla najmłodszych. Ich właściciele – rodzice – poprzez Aplikację
Rodzica w serwisie transakcyjnym
iPKO mogą nadzorować operacje
dokonane kartą. Mają pełny wgląd
w historię transakcji i płatności dokonywanych przez dziecko, kontrolują stan środków na karcie, decydują o ich uzupełnianiu i zarządzają
limitami dziennych czy miesięcznych
wydatków.

bieżąco informowany o postępie realizacji procesu. Osoby
niebędące jeszcze klientami PKO
Banku Polskiego mogą podpisać umowę o prowadzenie rachunku PKO Konto Dziecka czy
też rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego do jego obsługi zarówno w oddziałach PKO
Banku Polskiego, jak i w domu,
po dostarczeniu umowy przez
kuriera. Oba te procesy można zainicjować na stronie:
www.pkobp.pl bądź dzwoniąc
na infolinię: 801 302 302.

Młodzi klienci chętnie korzystają z kart
przedpłaconych, zwłaszcza odkąd na
ich awersach pojawiły się wizerunki
bohaterów z popularnych telewizyjnych kreskówek – Johnny’ego Bravo,
Dextera, Bena 10 i Atomówek. Ciągle
jednak najbardziej oryginalną kartą
płatniczą w kraju jest tzw. Śmigacz
PKO Junior w formie maskotki – żyrafy
– lub breloka. Ale to nie wszystko. Dzieci mogą także korzystać z naklejki zbliżeniowej PKO Junior, która – umieszczona na dowolnym przedmiocie, np.
telefonie – tak jak inne karty PKO Junior
ma funkcjonalność PayPass i pozwala
na dokonywanie płatności zbliżeniowych bez użycia kodu PIN.
PKO Junior jest kompleksową propozycją dla dzieci i rodziców, a także
pretekstem do kreatywnego spędzania czasu razem. Ponadto pozwala
zrozumieć wiele mechanizmów nie
tylko ze świata finansów, np. uczy
podejmowania decyzji, systematyczności, wyznaczania celów, ustalania priorytetów. Zachęca najmłodszych do wejścia w świat ekonomii,
przygotowuje do korzystania z usług
bankowych i zwiększa szanse na to,
że nasze pociechy będą świadomymi i aktywnymi uczestnikami tego
rynku.

bankomania
Odpowiednia edukacja finansowa
zapewni dobry start w dorosłość.
Powinno się ją rozpocząć jak najwcześniej.
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widzenia

Jak najwięcej
wiedzy
Przygotowała Anna Nawrocka
dr Aleksandra Piotrowska
psycholog dziecięcy, autorka publikacji
dla rodziców i nauczycieli

Joanna Dębek
rzecznik prasowy
Ministerstwo Edukacji Narodowej

W

Foto: Archiwum

ciągu ostatnich miesięcy
minister edukacji narodowej objął swoim patronatem około
20 projektów, które popularyzują wiedzę finansową i ekonomiczną wśród
dzieci i młodzieży. Każdy taki projekt,
nie może mieć charakteru komercyjnego. Pomysłodawcy starają się,
aby wiedza z zakresu ekonomii czy
finansów była dostarczana młodym
ludziom w atrakcyjnej i zrozumiałej
formie, zwłaszcza że adresatami są
nawet dzieci ze szkół podstawowych.
Ważne miejsce w edukacji ekonomicznej zajmują Szkolne Kasy Oszczędności, obecne w szkołach od 80 lat.
Przedsięwzięcie to ma na celu m.in.
rozbudzenie postaw przedsiębiorczości.Uczestniczą w nim gimnazjaliści
oraz uczniowie szkół podstawowych.

Dzięki SKO najmłodsi
uczą się zasad
oszczędzania
zarówno w teorii,
jak i w praktyce.

Trzeba przyznać, że jest to jeden z najbardziej rozpoznawalnych projektów
edukacyjnych. Dzięki SKO najmłodsi
uczą się zasad oszczędzania zarówno
w teorii, jak i w praktyce. Czerpią również realne zyski z lokowania swoich
środków na indywidualnych kontach
w PKO Banku Polskim, które wzorowane są na rachunkach ich rodziców.
Ministerstwo Edukacji Narodowej
wielokrotnie obejmowało patronaty
nad konkursami organizowanymi
przez Szkolne Kasy Oszczędności.
Podczas otwarcia wystawy z okazji
jubileuszu SKO w siedzibie PKO Banku Polskiego sekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji Tadeusz Sławecki
przypomniał, że edukacja ekonomiczna, mająca kształtować takie cechy
jak zaradność i przedsiębiorczość,
zajmuje znaczące miejsce w obecnej
podstawie programowej. Podkreślił
też, że MEN wspiera działania, które
rozwijają i uzupełniają ofertę szkoły.
Patronat ministerstwa nad tymi
i wieloma innymi wydarzeniami
wskazuje, jak dużą wagę przywiązuje
się do edukacji ekonomicznej młodego pokolenia.

E

dukacja finansowa dzieci i młodzieży w Polsce – podobnie zresztą
jak edukacja dorosłej części naszego
społeczeństwa w tym zakresie – pozostawia wiele do życzenia. Szkoła
nie zapewnia odpowiedniego poziomu wiedzy ekonomicznej. A przecież
wiemy (chociażby z raportu przygotowanego dla PKO Banku Polskiego
„Dziecko-konsument”), że aż 90 proc.
uczniów szkoły podstawowej dysponuje już swoimi pieniędzmi. Wielu
z nich należy do SKO. Podstawowy
ciężar edukacji finansowej powinien
spoczywać jednak na rodzinie. Dziecko, obserwując poczynania rodziców,
uczestnicząc w rozmowach nad budżetem rodzinnym, planując i realizując przemyślane zakupy, uczy się,
jak mądrze wydawać własne fundusze i jak oszczędzać. Wprowadzanie
młodego człowieka w świat finansów
warto zaczynać jak najwcześniej.
Z przedszkolakami możemy stosować
np. „metodę słoików” – pojemniczków
(w miarę możliwości przezroczystych),
do których wkładamy monety przeznaczone na uzgodnione z dzieckiem
jego wydatki. Pomaga to maluchowi

Podstawowy ciężar
edukacji finansowej
powinien spoczywać
na rodzinie.
zrozumieć, że dysponuje się tylko określoną kwotą i wydanie jej na pewien
cel uniemożliwia osiągnięcie innego.
Szukając wzorów dobrze realizowanej
edukacji finansowej, mam duże kłopoty ze wskazaniem państwa, które
poradziło sobie z tym problemem.
W Stanach Zjednoczonych dzieciom
bardzo wcześnie przekazywany jest
duch przedsiębiorczości, ale to wcale
nie oznacza dobrego poziomu edukacji finansowej. Ciekawą ideą jest tzw.
finansowe prawo jazdy – kończący się
egzaminem kurs realizowany w Niemczech, kierowany do starszych dzieci i młodzieży. Również Brytyjczycy
mają wartościowy program edukacji
finansowej przeznaczony dla czterech
odrębnych grup wiekowych (od 5 do
16 lat). Ale wspomniane kursy mają
charakter dobrowolny.
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oferta
banku

Motywów skłaniających przedsiębiorców
do oszczędzania może być tyle, ile jest
potrzeb i możliwości właścicieli firm.

Oszczędny przedsiębiorca
Z innych produktów oszczędnościowych i inwestycyjnych korzystają firmy
rodzinne, po inne sięgają korporacje, ale łączy je jedno – świadomość,
że nadwyżki finansowe powinny „pracować” i przynosić zyski.
Katarzyna Śniatkowska

L

okowanie firmowych nadwyżek
to doskonała forma oszczędzania. Mimo że na realizację celu trzeba
trochę poczekać, to nakłady na planowaną inwestycję nie są obciążone dodatkowymi opłatami. Ponadto
zyski z przychodów odsetkowych
mogą być przeznaczone na rozwój,
wsparcie bieżącej płynności firmy
lub stanowić znakomitą formę zabezpieczenia zobowiązań wobec Banku
i kontrahentów.
Bezpieczeństwo i pewny zysk
Wybierając formę oszczędzania,
przedsiębiorcy kierują się przede
wszystkim zachowaniem płynności
finansowej. Prowadzący działalność

nie te pozwalające na wypłatę środków w dowolnej chwili i bez utraty
naliczonych odsetek. Produktem
spełniającym te kryteria są krótkoi średnioterminowe lokaty firmowe
oraz rachunki oszczędnościowe.
– Jesteśmy Bankiem, któremu polscy
przedsiębiorcy najczęściej powierzają swoje nadwyżki finansowe.
W 2014 roku mogliśmy pochwalić się
18-proc. udziałem w rynku depozytów terminowych MSP. Ciągle staramy się dopasowywać do potrzeb
przedsiębiorców – w bogatej ofercie
depozytowej PKO Banku Polskiego
każda firma znajdzie dla siebie odpowiednie rozwiązania – podkreśla
Dariusz Dzwonnik, dyrektor Biura

Wybierając formę oszczędzania,
przedsiębiorcy kierują się przede wszystkim
zachowaniem płynności finansowej.
gospodarczą mają znacznie mniejszą
niż inwestorzy prywatni skłonność
do podejmowania ryzyka oraz ważny
jest dla nich natychmiastowy i łatwy dostęp do firmowych pieniędzy.
Z tego powodu najczęściej decydują
się na produkty bezpieczne, szczegól-

Produktów Depozytowo-Transakcyjnych w Departamencie MSP.
Mimo niskich stóp procentowych
oferta PKO Banku Polskiego zawiera wiele produktów pozwalających
klientom w prosty, wygodny i przede
wszystkim korzystny sposób loko-

wać środki zarówno krótko-, jak
i długoterminowo. Mając świadomość, że dla właścicieli firm czas
równa się pieniądz, większość produktów z oferty depozytowej udostępniamy nie tylko w największej
w Polsce sieci placówek z obsługą
MSP, lecz także za pośrednictwem
bankowości internetowej.
Lokaty i fundusze inwestycyjne
W stałej ofercie Banku znajdują się
lokaty standardowe, charakteryzujące się dogodnymi terminami lokowania środków, również w walutach
obcych, oraz lokaty negocjowane,
przeznaczone dla firm dysponujących wyższymi kwotami wolnych
środków (minimum 100 tys. zł lub ich
równowartości w 25 tys. CHF, EUR,
USD, GBP). Atutami lokaty negocjowanej, obok atrakcyjnego i stałego
przez cały okres trwania oprocentowania, są także uproszczona procedura otwarcia, elastyczne terminy
(1–365 dni) oraz możliwość zerwania
lokaty przed terminem. Przedsiębiorcy poszukujący efektywnych form
zarządzania płynnością mogą również skorzystać z 12-miesięcznej PKO
Lokaty Dynamicznej, której oprocentowanie rośnie każdego miesiąca,

oraz lokaty progresywnej Biznes
Lokata MSP, która daje możliwość
częściowej wypłaty środków.
Pieniądze pracują nocą i w święta
Cenionym przez przedsiębiorstwa
rozwiązaniem są także depozyty automatyczne (overnight). Otwierane
są tylko na noc, w dni świąteczne lub
weekendy, dzięki czemu pieniądze
(w złotych lub walucie) w tym czasie
pracują, a w dni robocze pozostają
do dyspozycji firmy. Przekazywanie środków (czyli nadwyżek ponad
ustalony w umowie poziom) na lokatę odbywa się automatycznie, bez
odrębnych dyspozycji posiadacza
rachunku.
Przedsiębiorcy skłonni do nieco
większego ryzyka mogą skorzystać
z oferty funduszy inwestycyjnych
przygotowanych przez PKO TFI. Na
bazie produktów PKO TFI stworzono atrakcyjny Plan Systematycznego Oszczędzania Biznes Partner.
Program charakteryzuje się bardzo
niskimi opłatami manipulacyjnymi, spadającymi nawet do 0 proc.
przy długoterminowym oszczędzaniu. Dla większych firm o wyższym
wskaźniku zatrudnienia w ofercie
znajdują się także Pracownicze
Programy Emerytalne i Grupowe
Programy Oszczędnościowe. Korzystając z Pracowniczego Programu
Oszczędnościowego, firmy mogą
wspierać pracowników w budowaniu kapitału na przyszłość i jednocześnie pozwalają budować markę
dobrego pracodawcy.

bankomania
Mądre gospodarowanie pieniędzmi to umiejętność,
którą trzeba trenować od dzieciństwa.
Wytrwali i cierpliwi potrafią wykorzystać ją w dorosłym życiu.
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nasza
sonda

Moja pasja – oszczędzanie
Jak zacząć przygodę z oszczędzaniem? Sposobów jest wiele. Swoimi doświadczeniami podzieliły
się z nami trzy znane osoby reprezentujące świat artystyczny.

Foto: Bernard Hołdys, Materiały prasowe

Sondę przygotowała Anna Nawrocka

Laura Łącz
aktorka teatralna
i filmowa, pisarka

Marcin Wójcik
pomysłodawca i założyciel
kabaretu Ani Mru-Mru

Magda Steczkowska
wokalistka, autorka
bloga „Kocham cię życie”
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d najmłodszych lat jestem bardzo
oszczędna. Myślę, że tę cechę odziedziczyłam po mamie, która do wszystkiego
w życiu doszła poprzez tę wyjątkowo przez
nią pielęgnowaną umiejętność. Odkładałam pieniądze najpierw do skarbonki, a potem w SKO. Często zbierałam na konkretny
cel. Teraz jest podobnie, bo cel jest bardzo
ważny, np. inwestycje związane z nieruchomościami i moim domem rodzinnym.
Pewną i praktycznie pozbawioną ryzyka
inwestycyjnego formą oszczędzania są obligacje skarbowe. Nie wyobrażam sobie
sytuacji, gdy biorę kilka kredytów czy pożyczek bez mocnego zaplecza finansowego
i perspektyw zarobkowych. Zawsze miałam
jakieś oszczędności i dawało mi to spokój
oraz pewność siebie.

dkąd pamiętam, zawsze oszczędzałem.
Zbierałem do skarbonki w kształcie samochodu garbus w kolorze czerwonym. Moi
rodzice interesowali się, jak idzie mi oszczędzanie, i mniej więcej dwa razy w tygodniu pytali
o to, gdzie jest moja skarbonka. Zawsze miałem
konkretny cel, na który mozolnie odkładałem
kieszonkowe. Długo marzyłem o hulajnodze
i wakacjach na Pojezierzu Łęczyńsko-Włodawskim. I trzeba przyznać, że po kilkunastu latach
oszczędzania dzisiaj jestem szczęśliwym posiadaczem aż trzech hulajnóg oraz rekreacyjnej daczy na wspomnianym pojezierzu. Teraz preferuję
najbardziej niezawodny sposób oszczędzania,
czyli niewydawanie. Zaoszczędzone pieniądze
lokuję na długoterminowych lokatach, którymi
zarządzanie powierzam doświadczonym doradcom mojego banku.

obrze pamiętam swoją pierwszą puszkę skarbonkę i książeczkę SKO. Niestety, obie były przeważnie puste. Wszystko się zmieniło, gdy skończyłam 15 lat. Od
tego momentu zaczęła się moja prawdziwa historia z oszczędzaniem. Mieszkałam
w internacie i sama musiałam gospodarować pieniędzmi. Wszelkie zakupy były
zawsze przemyślane i starałam się tak postępować, aby nigdy nie zostać bez grosza przy duszy. Teraz, jako mama trojga
dzieci, staram się rozsądnie dysponować
finansami, z których większość spoczywa
na lokatach. Noszę przy sobie minimalną
ilość gotówki, a korzystając z kart kredytowych, potrafię zachować umiar. Moje
doświadczenia z dzieciństwa procentują
do dziś.
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Im wcześniej rozpoczniemy regularne oszczędzanie,
tym większą mamy szansę na bezpieczeństwo finansowe
w wieku, w którym nie będziemy już aktywni zawodowo.

Emerytura? Pomyśl już dziś
Oszczędzanie z myślą o przyszłości nie jest luksusem, na który mogą sobie pozwolić tylko
najbogatsi. To konieczność. Chodzi przecież o to, aby zapewnić sobie godziwe warunki
na tzw. jesień życia. Jeśli wcześniej zaczniemy odkładać na emeryturę, kwoty mogą być
mniejsze, a oszczędzanie łatwiejsze.

Roman Grzyb

B

iorąc pod uwagę sytuację demograficzną Polski
i zmniejszającą się liczbę osób
w wieku produkcyjnym, trudno
się spodziewać, aby ZUS był
w stanie zapewnić nam godziwą emeryturę. Według danych GUS z 2014 roku niemal
60 proc. emerytów otrzymuje
świadczenie poniżej 2 tys. zł.
Dlatego trzeba samemu pomyśleć o zabezpieczeniu swojej
przyszłości.
Regularność przede wszystkim
Systematyczność jest tu kluczowa. Regularnie odkładane
kwoty, nawet niewielkie, z czasem złożą się na pokaźną sumę.
I tak na przykład oszczędzanie
200 zł miesięcznie, przy średnim
oprocentowaniu w wysokości
3 proc., po 30 latach da nam
niemal 120 tys. zł. Aby zgromadzić taką kwotę, ale w ciągu 20
lat, trzeba już odkładać 356 zł
każdego miesiąca. Widać więc,
że oprócz systematyczności
ważnym parametrem jest czas.
Im wcześniej podejmiemy decyzję o gromadzeniu pieniędzy na

emeryturę, tym mniejsze mogą
być kwoty, a domowy budżet
zniesie to lepiej. Świadomość
tego jest niemal powszechna
w krajach, w których od dawna
funkcjonuje gospodarka wolnorynkowa. W krajach Europy
Zachodniej, które często są
dla nas punktem odniesienia,
dobrowolne plany i programy

stycznych wynika, że zaledwie
ok. 11 proc. Polaków oszczędza na swoją emeryturę, choć
prawie połowa z nas ma świadomość, że docelowa emerytura będzie znacznie niższa
niż obecne wynagrodzenie.
Widać więc, jak ważną rzeczą
jest prowadzenie zakrojonej na
szeroką skalę akcji uświada-

Systematyczność jest kluczowa. Regularnie odkładane kwoty, nawet niewielkie,
z czasem złożą się na pokaźną sumę.
emerytalne posiada większość
obywateli. W Niemczech odsetek takich osób wynosi 65 proc.
czynnych zawodowo, w Danii
– 70 proc., a w Holandii – aż
90 proc. – podają eksperci
uczestniczący w Europejskim
Kongresie Finansowym.
Mamy możliwości
W Polsce sytuacja wygląda
dużo mniej optymistycznie
– osób czynnych zawodowo
jest ok. 56 proc. Z badań staty-

miającej tę potrzebę czy wręcz
konieczność. Z pewnością podejmuje ją największa w kraju instytucja finansowa – PKO
Bank Polski, dla której edukacja ekonomiczna jest istotną
częścią strategii. Jakie są na
to dowody? Różnorodna, komplementarna i skierowana do
wszystkich grup klientów oferta
produktów oszczędnościowo-inwestycyjnych, dzięki której
możemy oszczędzać na przyszłość. Znajdziemy w niej za-

Foto: Shutterstock.com
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równo klasyczne Indywidualne
Konto Emerytalne (IKE), działającą na podobnych zasadach
co IKE lokatę Super-IKE, Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE), jak
i Pakiet Emerytalny PKO TFI łączący korzyści produktów IKZE,
IKE i WPI (Wyspecjalizowany
Program Inwestycyjny) z tymi,
jakie daje inwestowanie w subfundusze PKO Zabezpieczenia
Emerytalnego – sfio. Produkty
emerytalne, np. lokata Kapitał
na Emeryturę, znajdziemy także
w ramach Programu Budowania
Kapitału (PBK) – długoterminowego planu oszczędnościowego, w którym maksymalny
okres oszczędzania może wy-

nosić nawet 45 lat, w przypadku dwukrotnego jej odnowienia
(więcej o Programie Budowania Kapitału na s. 4–5). Mamy
zatem do wyboru kilka produktów, które wspierają nas
w systematycznym oszczędzaniu na przyszłość. Każdy z nich
można dobrać odpowiednio
do wieku, akceptowalnego indywidualnie poziomu ryzyka,
a przede wszystkim naszych
możliwości finansowych. Dzięki
temu wszyscy mają szansę na
optymalny zestaw długoterminowych inwestycji.
Atrakcyjne IKE
Jednym z najprostszych rozwiązań pomagających budować

kapitał z myślą o jesieni życia
jest Indywidualne Konto Emerytalne (IKE). Niewątpliwą zaletą oszczędzania na tym koncie jest możliwość – w ramach
określonego limitu – skorzystania ze zwolnienia z podatku
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się wpłaty na to konto emerytalne. O jakie limity IKE chodzi?
O wysokość wpłat, które nie
mogą przekroczyć trzykrotności przeciętnego prognozowanego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej

Jednym z najprostszych rozwiązań
pomagających budować kapitał
z myślą o jesieni życia jest
Indywidualne Konto Emerytalne (IKE).
od zysków kapitałowych, który
wynosi 19 proc. Ze zgromadzonego dzięki uldze kapitału
mogą skorzystać osoby, które
ukończyły 60. rok życia. Ale
też po ukończeniu 55 lat i nabyciu uprawnień emerytalnych
jest taka możliwość, pod warunkiem że wcześniej – w minimum pięciu dowolnych latach
kalendarzowych – dokonywało

Wybierz
doświadczenie
W oszczędzaniu na emeryturę ważny jest produkt, ale też
instytucje, którym powierzamy środki. Warto wybierać te
doświadczone i mające wyniki.
PKO OFE w lutowym rankingu
OFE przygotowywanym przez
Analizy Online zajął pierwsze miejsce. Co to oznacza?
Otwarte fundusze emerytalne
(OFE) od początku 2015 roku
dla swoich członków zarobiły
blisko 3 proc. W lutym br. średnia stopa zwrotu osiągnięta
przez OFE wyniosła 1,8 proc.,
natomiast w tym samym czasie PKO OFE wypracował stopę
zwrotu w wysokości 2,2 proc.

za dany rok. Tylko wtedy możemy liczyć na ulgę podatkową. W 2015 roku limit rocznych
wpłat umożliwiający skorzystanie z ulgi wynosi 11 877 zł.
Warto wiedzieć, że w przypadku wcześniejszego wycofania
pieniędzy z rachunku trzeba
będzie zapłacić zaległy podatek od zysków kapitałowych.
Jest on potrącany ze środków
oszczędzającego i odprowadzany do właściwego urzędu
skarbowego. Przy odpowiednio
długim okresie inwestycji, np.
30 lat, i wykorzystaniu pełnego limitu wpłat na IKE w najbardziej optymistycznym scenariuszu oszczędności mogą
sięgnąć nawet setek tysięcy
złotych. Szczegółowe informacje dotyczące rachunku IKE są
dostępne na stronie internetowej: www.pkopte.pl. Po zalogowaniu się można sprawdzić
stan swojego rachunku i wartość zgromadzonych środków.
Ważne, że zarówno w przypadku IKE, jak i IKZE oszczędzający
może posiadać tylko jeden taki
rachunek, nie ma też możliwości tworzenia kont wspólnych.
Inwestycje i obligacje
Aby skorzystać z ulgi podatkowej w ramach IKE,
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a jednocześnie inwestować, można skorzystać z konta IKE-Inwestycje. W  tym celu
należy udać się do Domu
Maklerskiego PKO Banku Polskiego i założyć konto, na
którym oszczędności są gromadzone tak jak na rachunku maklerskim. Umożliwia to
swobodę inwestowania oraz
całkowitą niezależność w zakresie podejmowanych decyzji
finansowych. Trzeba jednak
pamiętać, że na takim koncie
nie wolno inwestować w instrumenty pochodne, czyli
opcje i kontrakty terminowe,
np. na indeks WIG20. Konto
IKE-Inwestycje jest przeznaczone głównie dla osób, które
posiadają co najmniej podstawową wiedzę o rynku kapitałowym i zdecydują się na pełne, samodzielne prowadzenie
własnej polityki inwestycyjnej. Inną propozycją jest kon-

zainwestować środki pieniężne
w jeden lub kilka rodzajów obligacji.
IKZE – ulga podatkowa PIT
W  przeciwieństwie do IKE,
które pozwala uniknąć płacenia podatku dochodowego
od zysku z inwestycji kapitałowych, ulga podatkowa
w przypadku Indywidualnego
Konta Zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE), z której może
skorzystać każdy oszczędzający, polega na odliczeniu
wpłat na IKZE od podstawy opodatkowania. Zależnie
od uzyskiwanych dochodów
i grupy podatkowej może on
wynieść 18 lub 32 proc. Ulga
podatkowa IKZE przysługuje
w ramach określonego limitu
wpłat. W tym roku limit ten
wynosi 4750,80 zł, czyli roczny
zysk podatkowy może wynieść
nawet 1520 zł (dla przychodów

Ulga podatkowa w przypadku Indywidualnego Konta Zabezpieczenia Emerytalnego
(IKZE), z której może skorzystać oszczędzający, polega na odliczeniu wpłat na
IKZE od podstawy opodatkowania.
to IKE-Obligacje, które także
prowadzi Dom Maklerski, ale
rządzi się ono innymi zasadami. Rachunek ten opiera się
bowiem na powiązaniu oszczędzania na IKE z obligacjami,
których sprzedażą i obsługą
zajmuje się PKO Bank Polski.
W  ramach konta IKE-Obligacje można nabywać Obligacje
Skarbu Państwa różnych emisji, ale produktem zalecanym
oszczędzającym na emeryturę
są obligacje dziesięcioletnie.
Klient ma jednak wybór – może

podlegających opodatkowaniu 32 proc.). Oszczędzający
co roku korzysta z bonusu
podatkowego, ze wszystkich
zaś zgromadzonych środków,
bez utraty ulg, może skorzystać dopiero po ukończeniu
65. roku życia i pod warunkiem
dokonywania
wpłat
przez minimum 5 dowolnie wybranych lat kalendarzowych.
Wypłatę może zrealizować posiadacz IKZE, a w przypadku
jego śmierci – osoby do tego
uprawnione. A  co w sytuacji,

Ulgi podatkowe
IKE/IKZE
w 2015 roku
IKE – limit wpłat umożliwiający
skorzystanie z odliczenia od podstawy opodatkowania – 11 877 zł,
IKZE – limit wpłat umożliwiający
skorzystanie z odliczenia od podstawy opodatkowania – 4750,80 zł:
•u
 zysk podatkowy przy 18 proc.
podatku PIT – 855,14 zł,
•u
 zysk podatkowy przy 32 proc.
podatku PIT – 1520,26 zł.

gdy pojawi się konieczność
wcześniejszego
wycofania
pieniędzy z IKZE? Środki tam
zgromadzone można wypłacić
w każdym momencie, przed
osiągnięciem wieku emerytalnego. Ale wówczas trzeba będzie zapłacić zaległy podatek
dochodowy.
Pakiet emerytalny
Innym pomysłem na oszczędzanie na przyszłość jest
Pakiet Emerytalny PKO TFI.
W jednym miejscu mamy dostęp do trzech produktów
oszczędnościowych: Indywidualnego Konta Emerytalnego
(IKE), Indywidualnego Konta
Zabezpieczenia Emerytalnego
(IKZE) oraz Wyspecjalizowanego Programu Inwestycyjnego (WPI). Wszystkie elementy
składowe Pakietu Emerytalnego PKO TFI funkcjonują w ramach jednego subfunduszu,
co sprawia, że klient dokonuje
wpłat tylko na jeden wskazany rachunek i może wybrać
sposób inwestowania obejmujący IKZE + IKE + WPI lub
IKZE + WPI i/lub IKE + WPI. Jak
to działa? Osoba mająca IKE
w innej instytucji w ramach

Pakietu Emerytalnego PKO TFI
może otworzyć IKZE + WPI.
Wówczas po przekroczeniu
określonego w danym roku
limitu wpłat na IKZE środki są
przekazywane na WPI zgodnie
z zasadami Pakietu Emerytalnego. Wystarczy więc wskazać
rachunek, określić wysokość
wpłat, a reszta dzieje się automatycznie. Najpierw środki
przekazywane są na IKZE, potem na IKE, a później na WPI.
Oszczędzam od dzisiaj
Jak najlepiej skorzystać z produktów emerytalnych? Wystarczy wybrać odpowiedni dla siebie i w oddziale lub
agencji Banku podpisać umowę. W przypadku IKE i IKZE
prowadzonych przez Dom Maklerski PKO BP lub PKO Bankowy PTE trzeba udać się do ich
punktów obsługi klienta. Mając rachunek w Banku, można
też ustawić zlecenie stałe. Co
jest ważne? Nie ma ustalonej
minimalnej kwoty wpłat i jeśli
mamy ochotę, możemy ją zmieniać w kolejnych miesiącach.
Można też jednorazowo, np. raz
w roku, wpłacić większą sumę.
Zawsze jednak warto pamiętać
o rocznych limitach, które pozwalają nam skorzystać z ulgi
podatkowej. Pakiet Emerytalny
PKO TFI można otworzyć w oddziale Banku, a także w serwisie
Inteligo – zakładka: Inwestycje,
oraz w serwisie iPKO – zakładka: Fundusze. Minimalna kwota
przy otwarciu to 500 zł, a każda
kolejna nie może być niższa niż
100 zł. Po aktywowaniu usługi
można śledzić wartość swoich
inwestycji w serwisie transakcyjnym. O szczegółach dotyczących oferty emerytalnej i jej
dostępności zawsze można dowiedzieć się więcej w Contact
Center lub w oddziale Banku.
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Z chwilą śmierci prawa i obowiązki majątkowe zmarłego,
czyli spadkodawcy, przechodzą na spadkobierców.
Jak wygląda kwestia dziedziczenia?
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Spadek – o czym pamiętać?
Znane z filmów sytuacje, gdy bohater dowiaduje się o spadku, który
zostawiła mu nieznana ciocia z Ameryki, zdarzają się naprawdę.
Ale taka wiadomość to dopiero początek historii, do której zawsze
należy podejść poważnie. 

Dorota Tanaś-Michalak

P
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odstawą do spadku jest sporządzony przed śmiercią zmarłego
testament, a jeśli nie został on spisany, krąg spadkobierców dokładnie określa Kodeks cywilny. Zgodnie
z jego zapisami w pierwszej kolejności
dziedziczą dzieci i małżonek.
Decyzja spadkowa
Osoby uprawnione do dziedziczenia
mogą przyjąć spadek na dwa sposoby: z dobrodziejstwem inwentarza lub
wprost, albo też go odrzucić. Każda
z decyzji rodzi określone konsekwencje
prawne. Przyjmując spadek z dobrodziejstwem inwentarza, spadkobiercy
odpowiadają za długi zmarłego tylko
do kwoty odpowiadającej wartości
spadku, przyjmując wprost – odpowiadają za całość długów spadkowych,
bez względu na wartość odziedziczonego spadku. W sytuacji odrzucenia
spadku przechodzi on na kolejnych
spadkobierców, zgodnie z kolejnością określoną w Kodeksie cywilnym.
Spadkobierca ma sześć miesięcy od
dnia, w którym dowiedział się o tytule
swojego powołania (tytuł, z jakiego
przysługuje prawo do spadku), na
złożenie oświadczenia – przed sądem
lub notariuszem – o sposobie przejęcia

o podziale środków może również
zostać sporządzone w formie aktu
notarialnego lub z notarialnie poświadczonymi podpisami.
Zwrot kosztów pogrzebu
Zanim zakończy się postępowanie
spadkowe, możemy zwrócić się do
banku o wypłatę środków stanowiących zwrot kosztów pogrzebu
posiadacza rachunku. Aby uzyskać
taki zwrot, należy przedstawić bankowi skrócony odpis aktu zgonu posiadacza rachunku oraz oryginalne
rachunki lub faktury potwierdzające
wydatki poniesione przez osobę ubiegającą się o zwrot środków.
* Informacja została sporządzona zgodnie ze stanem prawnym na dzień 8.01.2015 roku.

konta uśpione
spadku. Brak takiego oświadczenia
jest jednoznaczny z przejęciem spadku
wprost, chyba że spadkobiercą jest
osoba niemająca pełnej zdolności do
czynności prawnych.
Wypłaty z tytułu spadkobrania
Kiedy w skład masy spadkowej
wchodzą środki zgromadzone na rachunku bankowym, to aby je wypłacić, spadkobierca powinien zgłosić
się do banku. Do realizacji operacji
będą potrzebne dokumenty: akt zgonu oraz prawomocne postanowienie
sądu o stwierdzeniu nabycia spadku
lub notarialny akt poświadczenia

dziedziczenia. W sytuacji gdy spadek nabyło dwóch lub więcej spadkobierców, do wypłaty środków
z rachunku bankowego niezbędne
będzie także przedłożenie bankowi
postanowienia sądu o dziale spadku
lub pisemnego zgodnego oświadczenia spadkobierców o podziale
środków zgromadzonych na tym
rachunku. W celu weryfikacji tożsamości spadkobierców oświadczenie
o podziale środków powinno zostać
złożone w obecności pracownika banku. Jednoczesna obecność
wszystkich spadkobierców nie jest
jednak konieczna. Oświadczenie

W parlamencie toczą się prace nad
prawnym uregulowaniem statusu tzw. kont uśpionych. Zgodnie
z projektem, jeśli po 5 latach od założenia lokaty czy konta nie widać
na nich żadnej aktywności, banki
lub SKOK-i będą miały obowiązek
wystąpienia do ministra spraw
wewnętrznych o informację z bazy
PESEL i sprawdzenia, co dzieje się
z właścicielem. Gdy nie będzie informacji o zgonie, a przez kolejne 5 lat
na rachunku nie będzie aktywności,
bank rozwiąże umowę, a pieniądze
przekaże do BGK. Tu będą czekały
na spadkobierców.
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Ciągle ścigam się ze sobą
Nie zależy mu na półce pełnej pucharów i trofeów. Chce czuć się
zwycięzcą, nie tylko nim być. Rafał Sonik, zdobywca pierwszego
miejsca na podium tegorocznego Rajdu Dakar w najtrudniejszej
kategorii – quady, spełnia się w wielu dziedzinach: sporcie, biznesie,
filantropii… I wciąż szuka nowych wyzwań.
Rozmawiają Magdalena Kopcińska i Urszula Karkowska
Gratulujemy! Jako pierwszy Polak
wygrał Pan Dakar w kategorii
quady. Czym dla Pana jest to zwycięstwo?
Jest wyjątkowe, ale to nie jedyna moja
wygrana. Wcześniej m.in. trzykrotnie
zdobyłem Puchar Świata FIM w cross-country, przynajmniej raz wygrałem
każdy rajd cyklu oraz drugi najdłuższy
rajd świata – Dos Sertoes w Brazylii
– i jako pierwszy Polak, ale także jedyny przedstawiciel krajów spoza kultury arabskiej, zwyciężałem w rajdach
na Półwyspie Arabskim. Wspominam
o tym dlatego, że dopiero zwycięstwo
w Dakarze zaczęto powszechnie świętować. Zupełnie jakby nasz patriotyczny duch sportowy budził się dopiero
wtedy, gdy sukces zostaje dostrzeżony przez media. Czym jest dla mnie
Dakar? Nie tylko rywalizacją z innymi
zawodnikami czy pokonaniem długiej
i morderczej trasy. To przede wszystkim walka z własnymi słabościami
i ograniczeniami. To wyzwanie pod
każdym względem – sportowym, organizacyjnym i intelektualnym, których wspólnym mianownikiem jest
samodoskonalenie.
Powiedział Pan, że Dakaru nie wygrywa się szybkością. Co sprawiło,
że w tym roku pokonał Pan wszystkich i stanął na najwyższym podium?
Nie muszę już skupiać się na szybkości. Od roku albo dwóch jestem najszybszy, a na pewno nie wolniejszy od

moich konkurentów. Mimo to trzy lata
temu od zwycięstwa dzieliło mnie pięć
godzin, dwa lata temu – trzy godziny,
a w poprzednim rajdzie – półtorej. Dlaczego? Dokładnie przeanalizowałem
ubiegłoroczny Dakar i okazało się, że
suma moich błędów wyniosła trzy godziny na 60 godzin spędzonych na
odcinkach specjalnych. Jedyną więc
drogą do zwycięstwa było ich wyeliminowanie. Decydującą sprawą jest
czas potrzebny na regenerację sił mię-

jednego z koncertów spotkałem Zbigniewa Jagiełłę, prezesa PKO Banku
Polskiego. Rozmawialiśmy o tym, co
się stało. Na koniec powiedział, że nie
pozostało mi nic innego, jak zacisnąć
pięści i wygrać Dakar. Miał rację. Ale
chodziło też o przyjacielski „zakład”
zawarty rok później. Pamiętam rozmowę z Jakubem Papierskim, wiceprezesem PKO Banku Polskiego (duża sala,
pełna gości i my na odległych jej krańcach), który spytał mnie, czy zamie-

Czym jest dla mnie Dakar? To wyzwanie
pod każdym względem – sportowym,
organizacyjnym i intelektualnym.
dzy kolejnymi etapami. Musiałem
więc zrobić wszystko, żeby go zmaksymalizować. Na tym się skoncentrowałem, przygotowując się do tegorocznego rajdu i… wygrałem. Nie
z przeciwnikami musiałem się zmierzyć, ale z samym sobą.
Na mecie obok transparentu Siemachy rozwiesił Pan baner naszego
Banku.
W ten sposób chciałem okazać uznanie dla Banku i naszej współpracy
z Siemachą. Ale ta historia ma kilka
wątków. W  2012 roku czterech naszych quadowców nie dopuszczono
do oficjalnej klasyfikacji. Dużo się
o tym mówiło. W tym czasie podczas

rzam wystartować w najbliższym rajdzie. Odpowiedziałem, że oczywiście.
„I pewnie zamierzasz wygrać?”
– zapytał. „Jasne!” – odpowiedziałem.
„To może jeszcze na podium baner
Banku zawiesisz?”. „Jeśli dasz, to zawieszę” – odparłem. I choć całą rozmowę przerywały salwy śmiechu, jakiś czas później dostałem baner. Kiedy
w 2013 roku ukończyłem rajd jako
trzeci, było dla mnie jasne, że na mecie
musi się on pojawić. Tak samo w 2014
i teraz. Gdy prezentowałem banery
Siemachy oraz PKO Banku Polskiego
na rampie w Buenos Aires, zwycięstwo stało się naszym wspólnym
udziałem i spełnieniem konkluzji prezesa Zbigniewa Jagiełły z 2012 roku.

Wielkie zwycięstwo i co dalej?
Trzeba się doskonalić. Nie zależy mi na
półce pełnej pucharów i trofeów. Najważniejsze dla mnie to poczuć się
zwycięzcą własnych słabości, a nie
tylko zwycięzcą rajdu. Nawet najtrudniejszego. Dojść do takiego punktu,
kiedy poczuję się spełniony jako człowiek, który doszedł do granic swoich
możliwości. A to oznacza bezkompromisową walkę z własnymi słabościami. Nie zrezygnuję z niej!
Czy po zwycięstwie na quadzie przesiądzie się Pan np. do samochodu?
Jeśli podejmuję w życiu wyzwania, to
staram się, żeby były najambitniejsze.
Ścigam się po pustyni quadem dlatego, że jest to najtrudniejszy do tego
typu rajdów pojazd. Dlaczego? Trasy
na Dakarze są rozdzielane między samochody i ciężarówki, które nie są
w stanie przejechać ścieżkami z trawersami na dużych wysokościach,
oraz motocykle i quady. Są one
sprawdzane przez organizatorów samochodami i motocyklami, ale żaden
z nich nie przejeżdża trasy quadem. To
oznacza, że my – quadowcy – podczas
rajdu je testujemy.
To nie jest jedyny sport, który Pan
uprawiał. Wcześniej były narciarstwo, tenis, windsurfing, snowboard. Skąd wzięło się zamiłowanie
do quadów?
Nie porzuciłem narciarstwa czy windsurfingu, ale rzeczywiście quad zdominował moje sportowe życie. A sprawił
to przypadek. Byłem ze znajomym na
południu Francji popływać na desce.
Trafiła nam się flauta, więc zamiast
siedzieć i czekać na wiatr, postanowiłem spróbować i przetestować czterokołowy pojazd terenowy. To było wyjątkowe przeżycie. Według mnie quad
to współczesny koń, który kiedyś nie
tylko służył człowiekowi, ale także dawał mu pewien rodzaj wolności. Jestem wdzięczny losowi za to, że ujawnił się we mnie ten, hm… atawizm.
Proszę też zwrócić uwagę, jak wielu
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Otacza się Pan kobietami. Wygląda
na to, że również prowadzenie biznesu ma kobiece oblicze.
Rzeczywiście w moich firmach pracuje wiele kobiet. Cenię sobie szczególnie dwie ich cechy: odpowiedzialność
i konkurencyjność. Kobiety mają poczucie odpowiedzialności za dzieci i tę
cechę przenoszą również do życia zawodowego. Jednocześnie wiele z nich
żyje w przekonaniu, że na ścieżce zawodowej muszą pokonać większe bariery i wciąż udowadniać swoje wyso-

Foto: Materiały prasowe

przedsiębiorców uprawia sporty motorowe. W biznesie efekty podejmowanych decyzji często przychodzą
z czasem, po wielu miesiącach lub latach, i to czekanie na skutki jest stresujące. Motosport to sposób na odreagowanie. Skutki decyzji są w nim
natychmiastowe. Motosport pozwala
wrócić do pracy zrelaksowanym psychicznie, w pełnej koncentracji, z wyostrzonym obrazem tego, co przed
nami.
Jest Pan sportowcem, ale przede
wszystkim biznesmenem, a także
filantropem. W której z tych ról czuje się Pan najlepiej?
Te trzy obszary w moim życiu łączą się
ze sobą i przenikają. Gdybym nie był
przedsiębiorcą, nie byłbym sportowcem ani filantropem. Dosyć wcześnie
zacząłem działalność biznesową, dlatego mogłem pozwolić sobie na pewien luksus, czyli realizować się
w sporcie. Udało mi się, ale wiem, że
dziś jest trudniej zaczynać i przebijać
się zarówno w biznesie, jak i wielu innych dziedzinach. Dlatego uważam,
że jeśli można, to należy pomagać
tym, którzy mieli mniej szczęścia.
Gdyby zapytała mnie pani, co spra-

wia mi największą przyjemność w życiu, to bez wahania odpowiedziałbym:
pomaganie innym!
To dlatego od ponad 20 lat wspiera
Pan Siemachę, która pomaga młodzieży?
Uważam, że należy dać szansę tym,
którzy jej od życia nie otrzymali.
W ten sposób buduje się jakość społeczeństwa i jego konkurencyjność.
Albo zainwestujemy w przyszłych liderów, albo będziemy mieć społeczeństwo maruderów. Dzieci rozwijają się w placówkach Siemachy, czują
się w nich dobrze i są zmobilizowane
do działania, walki o siebie i swoją
przyszłość. Nic tak nie cieszy jak to,
kiedy z często przestraszonego, trafiającego do Siemachy dzieciaka wyrasta ambitny młody człowiek, który
kończy szkołę, ale też studia z wyróżnieniem i jest gotowy do odpowiedzialnej pracy. „Piękne Anioły” również uważam za genialny projekt.
Dziecko, które ma dobre warunki
w szkole, ale musi wracać do zaniedbanego, nieprzyjaznego domu, jest
bardzo zdemotywowane. A wystarczy zrobić niewielki ruch, żeby odmienić ten stan. Zobaczyć rodzinę, która

z naszą pomocą wybudziła się z marazmu.
Jako przedsiębiorca zaczął Pan
działać w latach 80. Był to czas, gdy
praktycznie każdy biznes miał szansę powodzenia.
Zawsze chciałem mieć swoje pieniądze. Jeszcze w liceum – w wieku 16 lat
– zacząłem handlować sprzętem
sportowym. Potrzebowałem pieniędzy na realizację pasji, jaką było narciarstwo. W latach 80. w Polsce rozpoczęła się największa rewolucja
współczesnego świata, szczególnie
w sferze wolności gospodarczej, i tylko od nas zależało, w jakim stopniu
z niej skorzystamy. Uważam się za
beneficjenta tej sytuacji. Na drugim
roku studiów handlu zagranicznego
– w ramach praktyk – zacząłem sprowadzać do Polski sprzęt sportowy
z Austrii i Włoch. To był nieomalże
biznesowy samograj.

kie kwalifikacje i swoją wartość.
Podobnie my, kiedy startujemy na
drugim końcu świata, w obcym kraju
i środowisku, również mamy wyżej
zawieszoną poprzeczkę. Im bardziej
jest pod górkę, tym bardziej nam zależy i jesteśmy ambitniejsi.
Jaką wartość mają dla Pana pieniądze?
Są środkiem do nieustannego rozwoju. Mówię to zarówno jako przedsiębiorca, społecznik, jak i pasjonat sportu. Uważam, że powinno się je
inwestować w innowacyjne rozwiązania, badania, dzięki którym można
rozwijać biznes, swoje pasje i społeczeństwo.
Realizuje się Pan w wielu obszarach,
w każdym odnosi sukcesy. Czy
Rafał Sonik ma jakieś marzenia?
Oczywiście, że tak! Kiedy przestajemy
marzyć, kończy się prawdziwe życie.
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Wiosna to idealny moment, aby wyjść
na świeże powietrze i zacząć biegać.
Najważniejsze są chęci.

Biegając, możesz
pomóc innym!

Uczestnicy biegu Cracovia Maraton w 2014 roku.

Biorąc udział w sponsorowanych przez Bank imprezach
w całym kraju, możesz wspierać potrzebujących. Wystarczy
odebrać kartkę „biegnę dla…”
przed startem i przyczepić ją do
koszulki. Jeśli określona liczba
zawodników dotrze do mety,
Fundacja PKO Banku Polskiego
przekazuje środki na wskazany cel – każdorazowo 10 lub
20 tys. zł w zależności od rodzaju biegu, jego lokalizacji i dystansu. Kartki – identyfikatory
akcji – można odbierać tuż przed
każdym biegiem we wskazanym
wcześniej miejscu. W 2014 roku
Bank wraz z Fundacją zorganizował blisko 60 charytatywnych
akcji biegowych na rzecz osób
potrzebujących wsparcia w ratowaniu zdrowia lub życia. Łącznie na ten cel udało się przekazać
840 tys. zł.

Dlaczego by nie
zacząć biegać?

B

Poprawia samopoczucie, siłę i kondycję, rozjaśnia umysł, pomaga
schudnąć, dodaje pewności siebie – zalet jest bardzo wiele. To
praktyczny sport, który można uprawiać wszędzie i w każdym wieku.
Dlaczego więc nie rozpocząć swojej przygody z bieganiem już dziś?

Dominika Bień

Pierwsze zawody
Idealny dystans na rozpoczęcie
swojej przygody z bieganiem to
5 km. Nie wymaga intensywnego
przygotowania siłowego, wystarczy tylko kilka tygodni systematycznych treningów, aby z uśmie-

ieganie stało się bardzo popularne. W Polsce można wręcz
mówić o modzie na ten sport. Jak
najłatwiej rozpocząć swoją przygodę sportową? Oto prosta recepta.
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chem na twarzy ukończyć bieg.
Doskonałą okazją do pierwszego
startu będą np. Bieg Konstytucji
3 Maja czy Bieg Powstania Warszawskiego, ze względu na dystans,
ale także wyjątkową atmosferę
i przesłanie – upamiętniają ważne
w naszej historii wydarzenia.
Zaawansowany amator
Gdy już potrafimy przebiec bez
przerwy całą godzinę, to znak, że
jesteśmy gotowi do następnego
etapu. W bankowym kalendarzu
znajdziemy kilkanaście imprez godnych uwagi – m.in. cykle biegów
PKO Grand Prix Gdyni i Grand Prix
Warszawy, a także Bieg Westerplatte czy Wałecki Bieg Filmowy.
Wszystkie na dystansie ok. 10 km.
To kolejne wyzwanie. Należy jednak
pamiętać, że na tym dystansie można już „zderzyć się ze ścianą”, czyli
osiągnąć poziom zmęczenia, kiedy
organizm odmawia dalszego wysiłku. Doświadczenie takiego uczucia
będzie na pewno bardzo deprymujące dla biegowego nowicjusza
i może skutecznie zdusić jego zapał
oraz wiarę we własne możliwości.
Można ją odzyskać, ale nie jest to
proste. Dużo lepiej nie wystawiać
się na zbyt forsowną próbę. Warto
podejmować wyzwania, ale w granicach rozsądku i selektywnie dobierać zawody.

Foto: Archiwum

Trening to podstawa
Do startów w zawodach zawsze należy się przygotować – najlepiej pod
okiem profesjonalistów. 28 marca br. rozpocznie się kolejna edycja
akcji „BiegamBoLubię” radiowej
Trójki, w ramach której w każdą sobotę o 9.30 na ponad 80 stadionach
w całej Polsce odbywają się biego-

we treningi. Zajęcia są bezpłatne.
Wystarczy przyjść i dobrze się bawić. Rejestracja nie jest obowiązkowa, ale osoby, które to uczynią,
zostaną objęte ubezpieczeniem grupowym NNW na czas trwania akcji.
Idealna motywacja
Dodatkową motywacją do biegania
może być fakt, że dzięki startowi
i ukończeniu biegu komuś pomagamy. Wiedzą o tym nie tylko pracownicy PKO Banku Polskiego, którzy
chętnie uczestniczą w charytatywnych akcjach biegowych organizowanych przez Bank i jego Fundację.
– Bieganie to bardzo dobry sposób
na pomaganie innym. Nie wymaga
zbyt dużo czasu, środków finansowych i nie trzeba być zaawansowanym biegaczem, żeby ukończyć
bieg, a satysfakcja jest bezcenna
– mówi Elżbieta Wysłużal z Biura Analiz Kredytów Hipotecznych
w Poznaniu, która z kartką na plecach „biegnę dla…” biegła już ponad
dziesięć razy, m.in. dla czteroletniej
Martynki w poznańskim maratonie.
W listopadzie 2014 roku dziewczynka przeszła skomplikowaną operację serca, podczas której wyleczo-

KALENDARIUM – Wybrane imprezy
12.04 – 8. PKO Półmaraton Rzeszowski
12.04 – 8. Półmaraton Poznań
19.04 – 14. PKO Cracovia Maraton
03.05 – Warszawska Triada Biegowa – XXV Bieg Konstytucji 3 Maja
09.05 – PKO Grand Prix Gdyni 2015 – Bieg Europejski z PKO Bankiem Polskim
17.05 – III Białystok Półmaraton
20.06 – Grand Prix Warszawy 2015 na Siekierkach
20.06 – 3. PKO Nocny Wrocław Półmaraton
27.06 – PKO Grand Prix Gdyni 2015 – Nocny Bieg Świętojański z PKO
Bankiem Polskim
25.07 – Warszawska Triada Biegowa – XXV Bieg Powstania Warszawskiego
13.09 – 33. PKO Wrocław Maraton
04.10 – 7. Silesia Maraton
11.10 – 16. Poznań Maraton
18.10 – 3. PKO Rzeszowski Maraton
11.11 – Warszawska Triada Biegowa – XXVII Bieg Niepodległości
11.11 – PKO Grand Prix Gdyni 2015 – Bieg Niepodległości z PKO Bankiem
Polskim

Marcin Hordecki, pracownik Oddziału 1 w Wolsztynie, uważa, że
każdy sposób na pomaganie innym
jest dobry, ale udział w akcjach biegowych organizowanych przez Bank
i jego Fundację jest dla niego czymś
wyjątkowym. Dlaczego? – Dla mnie
udział w tych biegach to jeszcze coś

W bankowym kalendarzu znajdziemy
kilkanaście imprez godnych uwagi
– m.in. cykle biegów PKO Grand Prix
Gdyni i Grand Prix Warszawy.
no większość wad. Niestety jednej
– zwężającej się na rozwidleniu tętnicy – nie udało się wyeliminować.
Co jakiś czas Martynka będzie musiała przechodzić zabieg jej rozszerzania.
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więcej niż pomoc potrzebującym
– mam swoją prywatną misję. Jestem po przeszczepie wątroby
i startując w tych zawodach, próbuję pokazać innym, że nawet po
tak poważnej operacji można wró-

cić do normalnego życia i czynnie
uprawiać sport. Dodatkowo pragnę
zwiększać świadomość ludzi na temat transplantologii – podkreśla.
Zostać maratończykiem
Wśród bankowych imprez biegowych jest też maraton – królewski
dystans, którego nie poleca się początkującym. Tu nie wystarczy kilka
tygodni przygotowań. Przebiegnięcie
magicznych ponad 42 km wymaga
starannych i systematycznych treningów. Z pewnością jednak warto
podpatrywać maratończyków i pokonać ten dystans, choćby w charakterze turysty – trasy maratonów
zazwyczaj wiodą przez malownicze
zakątki. Można też wystąpić w roli
kibica i wspierać zawodników. Na
uwagę zasługują choćby maratony
rozgrywane w Krakowie, Wrocławiu
czy Poznaniu.
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