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EDYTORIAL

asze finanse w wakacje nie odpoczy-
wają. Cały czas potrzebujemy pieniędzy 
i bezpieczeństwa zarówno osobistego, jak 
i finansowego. Podczas wyjazdów zagranicz-

nych szukamy korzystnego kursu wymiany walut. Musimy wiedzieć, 
którą kartą najkorzystniej płacić, a którą wypłacać z bankomatu. I to, co 

najważniejsze, czy ogóle stać nas na wakacje? Czy możemy sobie na nie 
pozwolić? Części z Państwa już na pewno pozostały wspomnienia z wakacji 

i zdjęcia na Facebooku czy Intragramie. Tym, którzy mają urlop przed sobą, pole-
cam nasz wakacyjny raport, w którym podpowiadamy, co zrobić, aby skupić się 
na odpoczynku, nie wydać za dużo i jeszcze zaoszczędzić.
O tym, jak bardzo bankowość internetowa (iPKO) czy mobilna (IKO) ułatwia codzien-
nie życie i pomaga efektywnie zarządzać finansami, dużo piszemy wspólnie z naszymi 
klientami, którzy opowiadają o swoich ulubionych funkcjach i sposobach bankowania.
Zgodnie z hasłem naszej platformy marketingowej pomagamy klientom w podejmo-
waniu kluczowych decyzji. W naszych spotach reklamowych w rolę przewodnika 
po decyzjach wcielił się Adam Cywka, z którym rozmawiamy o zawodzie aktora, 
pracy wykładowcy akademickiego i udziale w reklamach. 

Zachęcam do lektury najnowszego wakacyjnego numeru oraz zagląda-
nia na portal edukacji finansowej www.bankomania.pkobp.pl

Aleksandra  G ieros-Brzez ińska
dyrektor Pionu Marketingu i Komunikacji  

PKO Bank Polski

N
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NAGRODA OD POLSKIEGO RADIA

f i l a n t r o p  p o l s k i

PKO Bank Polski został laureatem II edycji 
Nagród Gospodarczych Polskiego Radia. 
Otrzymał nagrodę za największe zaangażo-
wanie w rozwój gospodarczy naszego kraju 
w kategorii „Filantrop Polski”. Nagrody Go-
spodarcze Polskiego Radia to wyróżnienia 
dla przedsiębiorstw, które w istotny sposób 
przyczyniają się do rozwoju polskiej gospo-
darki oraz promocji Polski na arenie mię-
dzynarodowej, angażują się w działalność 
charytatywną i prospołeczną.  
PKO Bank Polski od lat inicjuje i realizuje projekty społeczne integrujące cele biznesowe 
z działaniami na rzecz wszystkich grup interesariuszy. Wypełniając strategię „Wspieramy 
rozwój Polski i Polaków”, rozwija relacje z otoczeniem społecznym.

BLISKO 7 MLN  
KART WIELOWALUTOWYCH

k a m p a n i a  w a k a c y j n a

Od 1 czerwca każda karta debetowa wydawana 
do kont osobistych PKO Banku Polskiego zyska-
ła funkcje karty wielowalutowej – wystarczy pod-
piąć do niej jeden rachunek walutowy z oferty Banku. 
Kartę można samodzielnie obsługiwać w serwisie inter-
netowym iPKO oraz w IKO. Chcąc zasilić rachunki wa-
lutowe, można skorzystać z kantoru internetowego 
PKO – rozliczenie transakcji przebiega automatycz-
nie, a środki natychmiast pojawią się na wskaza-
nym rachunku. Uruchomienie funkcji wielowalu-
towej nie zmienia zasad działania karty, nie trzeba 
też wymieniać obecnie posiadanej na nową. Nadal 
można nią płacić zbliżeniowo i tradycyjnie w sklepach 
stacjonarnych, w internecie i wypłacać gotówkę.
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WARSAW  
CORPORATE FILM 

FESTIVAL

s u k c e s

PKO Bank Polski zdobył 
5 nagród w międzyna-
rodowym konkursie fil-
mów korporacyjnych. 
„Kluczowe decyzje” zaję-
ły 1. miejsce w katego-
riach komunikacja mar-
ketingowa B2C i efekty 
specjalne oraz 2. miej-
sce za zdjęcia. Spot „Do-
wiedz się, co Maciek 
musiał, zanim założył 
PKO Konto dla Młodych” 
był 1. w kategorii reży-
seria i 2. w komunikacji 
marketingowej B2C.

IKO NAJLEPSZE 
WEDŁUG „WPROST”

n a g r o d a

Aplikacja mobilna IKO 
zwyciężyła w konkursie 
„Portfel Roku Tygodni-
ka Wprost” w kategorii: 
wygoda i szeroki dostęp. 
Doceniono ją za inno-
wacyjność i funkcjonal-
ność. Obecnie klienci 
PKO Banku Polskie-
go i Inteligo korzystają 
z IKO na prawie 2,6 mln 
telefonów. Aplikacja jest 
dostępna w 4 językach: 
polskim, angielskim, 
ukraińskim i rosyjskim.

PKO BANK POLSKI  
WYRÓŻNIONY ZA CEIDG

e - a d m i n i s t r a c j a

Kapituła Konkursu XIII Kongresu Gospodarki Elektronicz-
nej wybrała usługę rejestrowania firmy w CEIDG przez 
bankowość elektroniczną iPKO na „Projekt Roku 2017”. 
O zwycięstwie zdecydowały kompleksowość i uniwersa-
lizm rozwiązania oraz jego wpływ na rozwój e-administra-
cji w kraju. Bank, jako pierwszy na rynku, udostępnił swo-
im klientom usługę złożenia w systemie transakcyjnym 
iPKO wspólnego wniosku o otwarcie rachunku firmowego 
i rejestrację firmy w CEIDG bez konieczności osobistej wi-
zyty w urzędzie.
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•  Jak zorganizować budżet 
na wymarzone wakacje? 

•  Jak zadbać o bezpieczeństwo 
zarówno finansowe, jak i osobiste?

•  Jak uzyskać korzystny kurs 
wymiany walut?

•  Jak zarządzać kontem  
podczas urlopu?
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Jeśli masz konto 
w PKO Banku Polskim, 
zaloguj się do serwisu 
internetowego iPKO 
i weź szybką pożyczkę.

Jeśli posiadasz 
aplikację IKO, weź 
pożyczkę, korzystając 
ze swojego smartfona.

Albo po prostu umów 
się na rozmowę 
z doradcą.

1

2

3

Pożycz, wyjedź i oddaj… tylko pieniądze. 
Wspomnienia zachowaj dla siebie!

A U T O R : 

KAROLINA ZAWADZKA

cenariusz idealny: odkła-
dasz po kilkaset złotych mie-
sięcznie, wpłacasz pieniądze 
na dobrze oprocentowane 

konto oszczędnościowe, by z tych środ-
ków sfinansować wakacje. A teraz życie: 
odkładasz mniej, niż zaplanowałeś, nie-
przewidziane wydatki (remont łazienki, 
naprawa samochodu) często niweczą 
twoje plany, a gdy przychodzą waka-
cje, okazuje się, że stać cię, by w Paryżu 
co najwyżej wypić kawę. Musisz odpo-
cząć, jesteś spragniony wrażeń i zmiany 
otoczenia... I co teraz? Nic wielkiego 
– pożyczka.

OD CZEGO ZACZĄĆ? 
Trzeba się zastanowić, ile pieniędzy 
potrzebujesz – to jedyna kwestia, w której 
Bank nie będzie nam w stanie pomóc. 
W naszej kulturze o pieniądzach czę-
sto rozmawia się tak, jakby miały oso-
bowość. Mówimy, że pieniądze od nas 
„uciekają”, że nam „giną” albo że „mamy 
do nich szczęście”. To błąd! Pieniądze 
nie uciekają, tylko je wydajemy, i nie 
mamy do nich szczęścia, po prostu je 
zarabiamy albo potrafimy oszczędzać 
– mówi dr Magdalena Łuźniak-Piecha, 
psycholog społeczny z SWPS. 
Z odsieczą przychodzi statystyka. 
Z danych Polskiej Izby Turystyki wynika, 
że zagraniczne wakacje najchętniej spę-
dzamy w Grecji, Bułgarii, Chorwacji, Tur-
cji czy Hiszpanii. Travelplanet szacuje, 
że w tym roku wyprawa w te zakątki 
świata będzie nieco tańsza. Koszt zagra-
nicznego wypoczynku w lipcu i sierp-
niu wyniesie średnio 2550 zł za osobę 
(w ub.r. było to 2740 zł).
To oczywiście sprawa indywidualna, ale 
tym, co często łączy wszystkie wyjazdy 
wakacyjne, jest… niedoszacowanie. 

ZDOBYWAMY BUDŻET
Relaks i oderwanie się od codzien-
nych obowiązków często powodują, 
że dajemy się ponieść pozytywnym 
emocjom, a ceny podane w euro czy 
dolarach potrafią uśpić naszą czujność. 
Warto więc do wcześniej zaplanowanego 
budżetu doliczyć 20 proc. – lepiej wrócić 
do domu z częścią kieszonkowego, niż 
martwić się, że może nam go zabrak-
nąć – twierdzi Agnieszka Kołodziejska, 
dziennikarka Radia ZET, miłośniczka 
podróżowania.
Gdy znamy już budżet, należy zapoznać 
się z ofertami kredytowymi. Dostępna 
od ręki opcja to szybka pożyczka przez 
internet w PKO Banku Polskim. Do dys-
pozycji jest kwota od 1 tys. do nawet 
120 tys. zł, z okresem spłaty do 96 mie-
sięcy. Zaciągnięcie pożyczki jest bajecz-
nie proste.
Szacowaną wysokość raty takiej 
pożyczki można sprawdzić w kalkula-
torze na stronie internetowej Banku, 
dopasowując ją do własnych potrzeb. 
Wystarczy wybrać okres kredytowa-
nia i podać potrzebną kwotę, a system 
wyliczy ratę spłaty. Im dłuższy okres 

kredytowania, tym niższa rata. Taką 
pożyczkę możemy wziąć na dowolny 
cel. Bank nie pyta, na co wydamy 
pożyczone pieniądze.
Pieniędzmi powinniśmy zarządzać, 
wykorzystując zdrowy rozsądek, a nie 
emocje. Jeżeli realnie ocenimy moż-
liwości finansowe, wiemy, co to są 
stopy procentowe i poznamy ratę 
pożyczki, to ten zdrowy rozsądek ma 
szansę wygrać z emocjami – podkre-
śla Łuźniak-Piecha. 
Mając konto osobiste, masz szansę 
skorzystać z limitu odnawialnego 
do kwoty 100 tys. zł. Możesz sięgać 
ad hoc po dodatkowe środki w razie 
nagłej potrzeby – na przykład okazyj-
nie kupić bilet lotniczy. Spłata nastę-
puje z bieżących wpływów na konto.
Pożyczkę i limit odnawialny urucho-
misz online, nie wychodząc z domu. 
Korzystając z iPKO, podpisujesz 
umowę kodem z narzędzia auto-
ryzacyjnego, którym potwierdzasz 
m.in. wykonanie przelewu z konta. 
Umowę można także podpisać tra-
dycyjnie: za pośrednictwem kuriera 
lub w dowolnym oddziale PKO Banku 
Polskiego.
Nie zapominaj również o debecie. 
Możesz uzyskać do 1 tys. zł dodat-
kowych środków przy minimum for-
malności. Na spłatę masz aż 30 dni. 
Tu również wniosek złożysz w ser-
wisie iPKO, przez aplikację mobilną 
IKO lub w placówce PKO Banku Pol-
skiego. Istotne jest to, że dla debetu 
i limitu odnawialnego odsetki są 
naliczane tylko od wykorzystanej 
kwoty limitu.
Pieniądze już masz! Teraz zadbaj 
o urlop, atrakcyjne miejsce i spo-
kój ducha. ●

t
e

m
a

t
 n

u
m

e
r

u



Czy Polacy pamiętają 
o ubezpieczeniu 
turystycznym 
i wykupują polisy  
przed wyjazdami? 

Z roku na rok obserwujemy stop-
niowy wzrost zainteresowania 
ubezpieczeniami turystycznymi. 
Według deklaracji osób planu-
jących podróż w 2017 r. ponad 
70 proc. Polaków skorzystało 
z tej możliwości ochrony. 
Jak pokazują badania, jesteśmy 
turystami świadomymi i coraz 
częściej sami organizujemy 
wyjazdy. W znakomitej więk-
szości dbamy o każdy szczegół 
podróży, nie zapominając rów-
nież o polisie. 
Ubezpieczenie turystyczne „Moje 
Podróże 24” to jedyne w swoim 
rodzaju ubezpieczenie, w którym 
wypłata świadczenia i organizacja 
pomocy następują w momen-
cie wystąpienia nieszczęśliwego 
wypadku, czyli wtedy, kiedy 
klient najbardziej tego potrze-
buje. Ten rodzaj ubezpieczenia 
„just in time” jest szczególnie 
ceniony przez klientów. 
W razie jakichkolwiek problemów 
w trakcie podróży ubezpieczony 
nie tylko nie musi martwić się 
o koszty, ale także otrzymuje 
opiekę, którą w całości zapew-
nia ubezpieczyciel. Dzięki polisie 
zyskujemy szerokie możliwo-
ści ochrony. To jest dokładnie 
to, czego oczekujemy. W każdej 
chwili i miejscu możemy czuć 
się bezpiecznie.

KATARZYNA SAWERA, 
menedżer ds. rozwoju 
produktów, PKO Ubezpieczenia
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Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia 
Ratunkowego byli wzywani do dzia-
łań ratowniczych niemal 250 razy. 
Każda taka akcja to ogromne koszty, 
które mogą być znacznie większe, gdy 
będziemy potrzebować pomocy ratow-
ników czy lekarzy za granicą. 
W 2016 r. ubezpieczyciele wypłacili 
ok. 170 mln zł z tytułu świadczeń tury-
stycznych. Kwota ta pokryła koszty 
leczenia, transportu chorych, zagu-
bionych bagaży, odwołania rezerwacji 
hotelowej czy anulowania lotu. 

EUROPEJSKA  
KARTA UBEZPIECZENIA 
ZDROWOTNEGO 
Wyrobienie karty EKUZ przed wyjaz-
dem zagranicznym jest jak najbar-
dziej wskazane. Warto wiedzieć, 

na czym polega ochrona, którą dzięki 
niej zyskujemy. 
EKUZ pozwala na leczenie w ramach 
publicznej opieki medycznej w każdym 
kraju należącym do Unii Europejskiej. 
Jesteśmy dzięki niej traktowani tak, jak 
obywatele kraju, w którym przebywamy, 
ale oznacza to, że działanie karty jest 
ograniczone wyłącznie do terytorium UE, 
nie zapewnia pokrycia kosztów trans-
portu medycznego i akcji ratowniczych, 
a fakt, że jesteśmy traktowani jak obywa-
tel danego kraju, nie oznacza, że wszyst-
kie usługi medyczne wykonywane są 
za darmo. Należy pamiętać, że w wielu 
krajach trzeba pokryć część lub nawet 
całość kosztów operacji czy hospitaliza-
cji – tłumaczy Marcin Tarczyński z Pol-
skiej Izby Ubezpieczeń.

Najbezpieczniej poczujesz się zatem 
z wykupioną polisą PKO Ubezpieczenia. Jej 
zakres zależy w dużej mierze od tego, jaki 
jest cel i kierunek podróży. Wybierając 
wariant polisy, należy wziąć pod uwagę, 
czy wyjazd ma charakter wypoczynkowy, 
czy jednak planujesz rekreacyjnie upra-
wiać sport lub bardziej ryzykownie – np. 
wspinać się po górach. 
Zakup ubezpieczenia „Moje Podróże24” 
odbywa się w mgnieniu oka. Możesz 
kupić polisę za pośrednictwem aplikacji 
mobilnej IKO lub bankowości interne-
towej iPKO. Polisa jest automatycznie 
wysyłana na wskazany adres e-mail. Co 
ważne, jako początek okresu ubezpie-
czenia możesz wybrać moment zakupu 
ubezpieczenia, dzięki temu polisę da się 
kupić nawet w trakcie urlopu. ●

CO ZAPEWNIA POLISA TURYSTYCZNA?

POKRYCIE  
KOSZTÓW LECZENIA 
Ubezpieczenie pokrywa 
wydatki na szeroki zakres 
pomocy udzielanej m.in. 
w szpitalach, klinikach, 
przez lekarzy oraz służby 
ratownicze czy na transport 
medyczny do kraju. Koszty 
leczenia są ograniczone sumą 
gwarantowaną, do której będą 
pokrywane wydatki na opiekę 
medyczną. 
Obowiązuje też limit, do 
którego ubezpieczyciel 
zwróci koszty pobytu 
w szpitalu, operacji czy 

leków. Dlatego przy wyborze 
wariantu ubezpieczenia 
ważne jest dopasowanie 
sumy gwarantowanej do 
miejsca, w którym będziemy 
przebywać. 

NASTĘPSTWA 
NIESZCZĘŚLIWYCH 
WYPADKÓW (NNW) 
Oprócz kosztów leczenia 
ubezpieczenie powinno 
również zapewniać ochronę 
od następstw nieszczęśliwych 
wypadków. Dzięki temu 
w razie jakiegokolwiek 
zdarzenia, w którym 

poniesiesz uszczerbek na 
zdrowiu (np. złamanie nogi 
lub ręki), ubezpieczyciel 
wypłaci odszkodowanie.

UBEZPIECZENIE 
ODPOWIEDZIALNOŚCI 
CYWILNEJ (OC)  
Jeśli niechcący wyrządzisz 
komuś szkodę albo 
spowodujesz wypadek, 
w którego wyniku inna 
osoba dozna obrażeń ciała, 
ubezpieczenie zadba o to, 
aby wypłacić tej osobie 
odszkodowanie. 

UBEZPIECZENIE BAGAŻU 
Dobrze, gdy polisa 
zabezpiecza bagaż nie tylko 
przed zaginięciem, ale 
także przed zniszczeniem. 
Jest to ważne zwłaszcza, 
gdy decydujesz się zabrać 
przedmioty wartościowe, 
np. laptop, sprzęt do 
nurkowania. Kiedy utracisz 
bagaż lub rzeczy osobiste 
zostaną zniszczone, 
otrzymasz rekompensatę 
od ubezpieczyciela, która 
wynagrodzi poniesione 
straty do wysokości sumy 
ubezpieczenia bagażu.
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3 KROKI DO UBEZPIECZENIA  
MOJE PODRÓŻE24

Logujesz się do serwisu 
iPKO lub aplikacji 
IKO i przechodzisz 
do zakladki 
„Ubezpieczenia” -> 
„Moje Podróże24”

Dostosowujesz  
zakres ubezpieczenia 
do swoich potrzeb

Opłacasz składkę 
za wybrany wariant  
ubezpieczenia, 
zatwierdzasz zakup polisy 
otrzymanym kodem 
i cieszysz się ochroną. 
Polisę otrzymasz e-mailem

1

2

3

olacy coraz częściej zaopa-
trują się w polisy na waka-
cje, ale wciąż nie robią tego 
wszyscy. W tym roku zakup 

ubezpieczenia turystycznego deklaruje 
ponad 5,5 mln z nas, czyli 74 proc. 
urlopowiczów. Jeszcze rok temu było 
to nieco ponad 3 mln osób. Turyści 
planujący wykupienie polisy to przede 
wszystkim osoby w wieku 30–49 lat, 
w których gospodarstwach domowych 
dochód przekracza 3,5 tys. zł. To też 
najczęściej osoby z wykształceniem 
wyższym, z największych miast. 
Dane z badania przeprowadzo-
nego w maju br. przez Ipsos Polska 

Mądry przed szkodą, czyli 
ubezpieczony w PKO Ubezpieczenia

A U T O R : 

BARTOSZ PIOTROWSKI 

raport
specjalny

na zlecenie Mondial Assistance świad-
czą o tym, że stajemy się turystami 
coraz bardziej świadomymi. 

DLACZEGO NADAL  
NIE WSZYSCY KUPUJĄ  
POLISĘ NA WYJAZD? 
Prawdopodobnie dlatego, że wakacje 
kojarzą nam się wyłącznie z przyjem-
nościami i spokojem. Zapominamy, 
że podczas urlopu mogą również 
wystąpić nieprzyjemne sytuacje. Lista 
nieszczęśliwych zdarzeń jest długa: 
od trafienia do szpitala w wyniku 
wypadku, przez leczenie ambulato-
ryjne, po hospitalizację. 
Ryzyko wzrasta, kiedy decydujemy się 
na aktywny wypoczynek czy próbu-
jemy sportów ekstremalnych. Tylko 
w Tatrach w ubiegłym roku ratownicy 

Pogoda – ważna, ale nie najważniejsza. Towarzystwo – istotne, ale 
nie decyduje o wszystkim. Co podczas wakacji liczy się najbardziej? 
Bezpieczeństwo!
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A U T O R :

WIKTORIA OCHMAN

ochane pieniążki prześlijcie rodzice – pocztówki z takim hasłem 
królowały w latach 90. XX wieku w nadmorskich sklepikach. Nie-
wiele dzieci podczas obozu czy kolonii potrafiło oprzeć się pokusie 
wydania całego kieszonkowego już na początku wakacji. Oszoło-

mione finansową wolnością ochoczo kupowały lody, napoje i zmywalne 
tatuaże. O tym, jakie są skutki takiej niegospodarności, boleśnie przekony-
wali się nie tylko rozrzutni koloniści, ale też ich rodzice. Podczas odwiedzin 
u pociech regularnie spłacali długi zaciągnięte przez dzieci. 

KONTO DLA DZIECKA I NASTOLATKA
Tak jak w nadmorskich sklepikach nie ma już śladu po zabawnych pocztów-
kach, tak i nad wakacyjnym budżetem dziecka zdecydowanie łatwiej dziś 
zapanować. Z pomocą przychodzi konto PKO Konto Dziecka (do 13. roku 
życia). Dla nastolatków przeznaczone jest z kolei PKO Konto Pierwsze – ide-
alne dla osób w wieku 13–18 lat.
Z raportu Pracowni Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia” wynika, 
że uczeń szkoły podstawowej dostaje miesięcznie średnio 87 zł kieszonko-
wego, a przedostatniej klasy liceum – 157 zł. Gdy pieniądze są regularnie 
wypłacane, rodzice decydują się na założenie rachunku bankowego. Działa 
tu prosta zasada – jest stały, miesięczny budżet, którym dziecko lub nasto-
latek musi zarządzać, są też narzędzia w postaci konta bankowego i karty.
Rodzice często nie doceniają wartości edukacyjnej kieszonkowego i mówią, 
że oni – dorośli – te pieniądze wydadzą lepiej. 

Lekcja zarządzania finansami  
na wakacjach…  
nie tylko dla dziecka!

raport
specjalny

Pewnie mają rację, tylko że kieszonkowe nie 
służy temu, by dziecko dobrze je wydało, ale 
żeby nauczyło się gospodarować pieniędzmi 
– mówi dr Aleksandra Piotrowska, psycholog 
dziecięcy, z Wyższej Szkoły Pedagogicznej ZNP. 
Niektórzy rodzice są wciąż pełni obaw, gdy 
decydują się założyć konto swojemu nastolet-
niemu dziecku. To o tyle zaskakujące, że obec-
nie trudno o nastolatka, który nie miałby 
smartfona. A przecież to zmusza do myśle-
nia o limicie wydatków na internet, SMS-y 
czy rozmowy i o tym, skąd wziąć pieniądze 
na kolejne doładowania – w praktyce to prze-
cież nic innego, jak zarządzanie budżetem!

LEKCJA ODPOWIEDZIALNOŚCI
PKO Konto Dziecka i PKO Konto Pierwsze 
nauczą tzw. bankowania, czyli zarządzania 
finansami – ta lekcja nic nie kosztuje: otwar-
cie i prowadzenie rachunków są bezpłatne. 
Darmowe są także przelewy przez internet. 
Te robione przez użytkowników do 13. roku 
życia za każdym razem wymagają akceptacji 
rodzica. Do tego oczywiście wygodny serwis 
(dla dzieci do 13 lat) oraz karta płatnicza, ban-
kowość elektroniczna iPKO i aplikacja mobilna 
IKO (dla nastolatków w wieku 13–18 lat).
Konto osobiste i plastikowe pieniądze to coś, 
przed czym nie można dziecka schować. Zde-
cydowanie lepiej będzie nauczyć je, jak się tymi 
narzędziami mądrze posługiwać. Pamiętajmy, 
że zarządzanie pieniędzmi to sztuka wyborów 
i taką lekcję nastolatek powinien z tego wynieść 
– zaznacza Piotrowska. 
Ważne przy wakacyjnych wyjazdach są limity 
dziennych wydatków, które można ustalić dla 
kart płatniczych. To najlepszy sposób, by unik-
nąć przykrych sytuacji, kiedy kieszonkowe nie 
wystarcza do końca turnusu. Jeśli rodzic korzy-
sta z rachunku w PKO Banku Polskim, może 
zrobić szybki przelew (na kartę PKO Junior lub 
– w przypadku dzieci powyżej 13 lat – na PKO 
Konto Pierwsze), który w mgnieniu oka uratuje 
dobry nastrój wypoczywającego dziecka. ●

PKO JUNIOR 

Rachunek mogą założyć samo-
dzielnie wkraczający w dorosłość 
18-latkowie i ich starsi koledzy 
(do 26 lat). Prowadzenie rachunku 
nic nie kosztuje, a w ramach konta 
można uruchomić debet do 500 zł 
na 30 dni. Konto dla Młodych to 
również możliwość obsługi rachun-
ku za pomocą najlepszej na świecie 
aplikacji mobilnej – IKO. 

PKO KONTO DLA MŁODYCH

Sezon wyjazdów urlopowych trwa, a nic nie psuje wakacji tak jak zgubiony telefon 
czy opróżnione konto. Warto zatem odpowiednio przygotować się do podróży 

i przypomnieć sobie kilka ważnych zasad bezpieczeństwa. 

A U T O R : 

ADAM HAERTLE
Z A U F A N A T R Z E C I A S T R O N A . P L

Bezpieczne wak@cje!  
Zapamiętaj 3 kluczowe zasady!

raport
specjalny

SKOPIUJ DANE 
PRZED WYJAZDEM
Jeszcze przed wyjazdem warto 
zadbać o kopie bezpieczeństwa. 

Jeśli zabieramy komputer, najważniej-
sze pliki trzeba zgrać na dysk zewnętrzny 
i zostawić w domu. Jeśli mamy cenne 
dane na smartfonie (np. kolekcję zdjęć), 
sprawdźmy, czy urządzenie automatycz-
nie wykonuje ich kopię w chmurze. Nie 
zaszkodzi też upewnienie się, że smart-
fon ma włączone szyfrowanie zawartości 
oraz najnowszą dostępną wersję systemu 
operacyjnego i aktualne oprogramowa-
nie. Gdyby trafił w niepowołane ręce, 
pozwoli to zachować poufność naszych 
danych. Pamiętajmy także, by cennych 
przedmiotów, w tym elektroniki, nie nada-
wać w bagażu rejestrowanym. Zdarza się, 
że tak wysłany sprzęt nie dociera do celu. 
Nie należy też pozostawiać tych urządzeń 
w pokoju hotelowym, chyba że w sejfie.

Wystarczy chwila nieuwagi, żeby wakacje z upragnionego wypoczynku zamieniły się w poważny problem. 
Wszystko przez cyberprzestępców i zagrożenia, które czyhają na urlopowiczów, m.in. w otwartych sieciach Wi-Fi, 
kawiarenkach internetowych lub ogólnodostępnych komputerach zlokalizowanych w hotelach i ośrodkach wypo-
czynkowych. Za ich sprawą z dnia na dzień możemy stracić np. wszystkie pieniądze na koncie albo ktoś zdobędzie 
nasze hasła do skrzynki e-mailowej lub mediów społecznościowych. Można się przed tym ustrzec: zachować 
czujność i przestrzegać kilku podstawowych zasad cyberbezpieczeństwa. Lekceważąc je, jesteśmy dla hakerów 
niczym latarnia święcąca w ciemności. 

MARCIN 
GANCLERZ

specjalista ds. budo-
wania świadomości  
w zakresie 
cyberbezpieczeństwa

ZABEZPIECZ 
DOSTĘP
Komputer i smartfon zabie-
rane w podróż warto zabez-

pieczyć przed niepowołanym dostępem. 
W przypadku komputera najlepsze będzie 
zabezpieczenie logowania za pomocą 
hasła. W smartfonie zdecydowanie naj-
wygodniejszą opcją – jeśli dane urządze-
nie ją oferuje – jest użycie do logowania 
odcisku palca. Dobrym zabezpieczeniem 
będzie także kod PIN (6 cyfr to rozsądne 
minimum jego długości). Zdecydowanie 
nie zalecamy pozostawiania telefonu bez 
zabezpieczeń, warto także zrezygnować 
z blokady w postaci wzoru rysowanego 
na ekranie. Jeśli używamy tej formy kon-
troli dostępu, spójrzmy na ekran swojego 
telefonu pod światło – w wielu przypad-
kach odgadnięcie wzoru na podstawie 
śladów pozostawionych przez palce nie 
będzie dużym wyzwaniem.

UWAŻAJ NA ROAMING, 
OTWARTE WI-FI  
I CUDZE KOMPUTERY
Pamiętajmy o kosztach trans-

misji danych za granicą. Mimo obniżenia 
stawek roamingowych na terenie UE wyjazd 
poza Unię nadal może być bardzo kosz-
towny. Warto kontrolować wykorzystanie 
danych i wyłączyć automatyczną synchro-
nizację w aplikacjach. Duże oszczędności 
może przynieść zakup lokalnej karty SIM lub 
korzystanie z Wi-Fi – otwarte sieci to jed-
nak ryzyko ujawnienia danych. Większość 
aplikacji stosuje bezpieczną zaszyfrowaną 
metodę komunikacji, warto jednak stosować 
usługę VPN, szyfrującą całą komunikację. 
Nie należy też korzystać z cudzych kompu-
terów, szczególnie w kawiarenkach interne-
towych. Można w nich przejrzeć mapę czy 
poszukać czegoś w sieci, ale odradzamy 
sprawdzanie poczty czy logowanie się 
do kont w mediach społecznościowych. ●

W skład oferty PKO Junior wchodzą:
• PKO Konto Dziecka i rachunek dla 

rodzica*;
• Pierwsze Konto Oszczędnościowe;
• Karta PKO Junior z osobnym nume-

rem rachunku (niepołączona z ra-
chunkiem dziecka)

• Serwis internetowy oraz aplikacja 
mobilna PKO Junior;

• Zestaw startowy z materiałami edu-
kacyjnymi dla dziecka i rodzica.

* Aby dziecko mogło skorzystać z peł-
nej funkcjonalności PKO Konto Dziecka 
(serwis internetowy i aplikacja mobilna), 
rodzic musi posiadać rachunek w PKO 
Banku Polskim (może to być darmowe 
PKO Konto Rodzica)
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Koniec podróżowania 
z saszetką. Te wakacje należą 
do karty... wielowalutowej

A U T O R : 

KAROL DYBA

akup biletów lotniczych czy 
rezerwacja hotelu na waka-
cyjny wypoczynek to dopiero 
początek przygotowań 

do urlopu. Trzeba jeszcze kupić odpo-
wiednią odzież, kosmetyki i akcesoria. 
Nie można też zapomnieć o zabezpiecze-
niu finansowym. Jeśli zostajemy w kraju, 
sprawa jest prosta – bierzemy ze sobą 
kartę albo smartfon z aplikacją mobilną. 
A co zrobić, gdy wybieramy się za granicę? 

WYJAZDY ZAGRANICZNE
Według raportu „Plany wakacyjne Pola-
ków”, przygotowanego przez Mondial 
Assistance i Ipsos, ponad 7,5 mln Polaków 
deklaruje, że urlop spędzi poza granicami 
kraju. Oznacza to, że w tym roku do zagra-
nicznych kurortów wyjedzie o ponad 3 mln 
osób więcej niż przed rokiem. Najchętniej 
wybieramy Wyspy Kanaryjskie, Chorwację, 
Grecję, Włochy czy Bułgarię – głównie ze 
względu na pewną pogodę i piękne plaże. 
Jak przygotować finanse na taki wyjazd?

w psychologii – wyjaśnia dr n. med. Kata-
rzyna Niewińska, psycholog z kliniki 
psychoMedic. – Wyjazdy wakacyjne 
mogą być stresujące, szczególnie jeśli 
za wszelką cenę chcemy, żeby wyglądały 
jak z bajki. Zaczynamy myśleć o wszyst-
kim naraz i na samą myśl o tym, jak 
wiele zostało nam jeszcze do zrobienia, 
sytuacja zaczyna nas przerastać i powo-
duje nieprzyjemne emocje – lęk, złość. 

JEDNA KARTA – WIELE WALUT
Sporej części zmartwień można się 
pozbyć od razu. Karta wielowalutowa 
jest rozwiązaniem, które zdecydowa-
nie ułatwi planowanie wakacyjnego 
budżetu. Dzięki niej można płacić bez 
ponoszenia opłat związanych z przeli-
czaniem kursu walutowego dla trans-
akcji w 7 walutach obcych. Wystarczy 
wcześniej założyć rachunek bankowy, 
na którym zgromadzimy środki w euro, 
dolarach, funtach, frankach szwajcar-
skich lub koronach duńskich, norweskich 
czy szwedzkich. Następnie ten rachu-
nek trzeba podpiąć do karty debetowej 
PKO Ekspres. Od tej pory, gdy zechcemy 
zapłacić kartą za transakcję w jednej 
z tych walut i będziemy mieli podpięty 
do karty rachunek w tej walucie, pie-
niądze automatycznie zostaną pobrane 
z konta, na którym ją zgromadziliśmy.
Aby zasilić konto, wystarczy wpłacić 
walutę w oddziale Banku lub skorzystać 
z kantoru internetowego PKO Banku 
Polskiego (patrz str. 13). ●

Karta wielowalutowa pozwala 

na płatności zagraniczne 

bez ponoszenia kosztów 

przewalutowania transakcji. 

Wystarczy wcześniej założyć 

rachunek bankowy w wybranej 

walucie. Środki są automatycznie 

pobierane z konta w walucie, 

w której jest dokonywana 

transakcja. 

JAK ZMIENIĆ LIMIT NA KARCIE? 
W aplikacji IKO wykonaj 4 kroki:

1.  WEJDŹ W SZCZEGÓŁY KARTY 
(MENU > MÓJ BANK > KARTY > 
TWOJA KARTA)  

2.  WYBIERZ W MENU 
KONTEKSTOWYM POLECENIE: 
LIMITY

3.  NA KOLEJNEJ STRONIE KLIKNIJ: 
ZMIEŃ LIMITY

4.  WPISZ WŁAŚCIWY LIMIT 
I ZATWIERDŹ ZMIANY  
KODEM PIN DO IKO
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A U T O R : 

PAWEŁ KLOCEK
E K S P E R T  W   P K O  B A N K U  P O L S K I M

Warto wymieniać walutę 
w PKO Banku Polskim! 
Poznaj 4 powody

raport
specjalny

Planujesz wakacyjny wyjazd 
za granicę? Musisz kupić 
euro lub franki szwajcarskie, 
by spłacić kredyt? Skorzystaj 
z kantoru internetowego 
w PKO Banku Polskim, 
w którym zrealizowano już 
ponad 100 tys. transakcji! 

JAKĄ WALUTĘ PRZYGOTOWAĆ?
Można oczywiście zabrać ze sobą 
euro czy dolary w gotówce. Spraw-
dzą się w podróży po Europie czy USA. 
Musimy jednak oszacować jeszcze przed 
wyjazdem, ile pieniędzy potrzebujemy, 
i wybrać się do kantoru, by je wymie-
nić. Sprawa dodatkowo się komplikuje, 
gdy zamierzamy odwiedzić kilka krajów, 
w których obowiązują różne waluty. 
Syndrom wakacyjnego stresu, bar-
dzo nieprzyjemnego i psującego przy-
jemność wyjazdu, to zjawisko znane 

POWÓD 1. 
ATRAKCYJNY KURS
W kantorze internetowym PKO Banku 
Polskiego kupujesz walutę po bardzo 
atrakcyjnym kursie. Aby sprawdzić aktu-
alną cenę euro, dolara czy funta, akty-
wuj bezpłatną usługę kantoru interne-
towego w serwisie transakcyjnym iPKO. 
Nie daj się zwieść porównaniom kursów 
walut w internecie. Nie zawsze są one 
aktualne i często odnoszą się do zaku-
pów hurtowych. Warto też pamiętać, 
że wskazane ceny w rankingach przy-
pisane PKO Bankowi Polskiemu zwykle 
odnoszą się do tabeli kursowej, a nie 
zdecydowanie lepszych kursów dostęp-
nych w kantorze internetowym PKO 
Banku Polskiego. Nie musisz też mar-
twić się o dodatkowe koszty, np. opłaty 
za przelew na rachunek walutowy czy 
prowizje za pośrednictwo w transakcji. 
Wymiana jest bezpłatna, a Bank zarabia 
wyłącznie na marży (różnicy w cenie 
zakupu i sprzedaży waluty).

POWÓD 2. 
SZYBKIE TRANSAKCJE 24/7
Zakup i sprzedaż waluty poprzez serwis 
bankowości elektronicznej iPKO i aplikację 
mobilną IKO są realizowane natychmiast 
(całą dobę, 7 dni w tygodniu). Transak-
cje odbywają się na twoich rachunkach 
walutowych w PKO Banku Polskim. 
NIE MUSISZ:
> wysyłać przelewu do pośrednika,

>  czekać na przelew zwrotny od pośrednika,

> czekać na zaksięgowanie środków,

> logować się do innych systemów.

POWÓD 3.
BEZPIECZEŃSTWO
Gdy wymieniasz walutę w kantorze inter-
netowym PKO Banku Polskiego, pienią-
dze przez cały czas znajdują się na twoich 
rachunkach. Są też objęte Bankowym Fun-
duszem Gwarancyjnym oraz restrykcyj-
nymi wymogami instytucji państwowych. 
Nie musisz sprawdzać wiarygodności 
ani wypłacalności właściciela kantoru. 
Pamiętaj, że kantor w Polsce może w krót-
kim czasie założyć praktycznie każdy. 
Z kolei korzystając z kantorów zagra-
nicznych, należy zdawać sobie sprawę 
z tego, że działają one zgodnie z przepi-
sami obowiązującymi w kraju rejestracji, 
np. Wielkiej Brytanii. Dochodzenie ewen-
tualnych roszczeń (np. reklamacji) będzie 
się odbywało zgodnie z prawem lokalnym.

POWÓD 4.
WYGODA
Wymiana waluty w kantorze interneto-
wym PKO Banku Polskiego jest szybka 
i wygodna. Nie musisz uruchamiać dodat-
kowych kont i aplikacji. Wystarczy zalo-
gować się do serwisu bankowości inter-
netowej iPKO lub aplikacji mobilnej IKO 
(funkcja kantor jest dostępna od lipca). 
Płatności kartą i wypłaty z bankomatu są 
realizowane bez prowizji i opłat za prze-
walutowanie. Przypisz kartę do konta 
walutowego, a środki będą pobie-
rane w tej walucie, w której dokonu-
jesz płatności. Chcesz mieć jedną kartę 
do wszystkich rachunków? Sprawdź kartę 
wielowalutową! ●

antor internetowy PKO Banku 
Polskiego to proste i intu-
icyjne narzędzie, które umoż-
liwia szybką i bezpieczną 

wymianę walut online w serwisie trans-
akcyjnym iPKO i w aplikacji mobilnej 
IKO. Aby z niego skorzystać, wystarczy 
aktywować usługę i założyć rachunek 
walutowy. Rozliczenie transakcji prze-
biega automatycznie, a środki natych-
miast pojawiają się na rachunku. Można 
też śledzić wykresy walutowe online oraz 
korzystać z powiadomień SMS, gdy 
kurs waluty osiągnie 
wyznaczony 
poziom.
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W tym roku 70 proc. Polaków wybiera się na wakacje, 
a 40 proc. z nich zamierza przeznaczyć na ten cel  
1-2 tys. zł w przeliczeniu na członka rodziny  
– wynika z raportu przygotowanego na zlecenie  
Diners Club Polska. 
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cieszy się ona wśród osób w średnim 
wieku (30-50 lat), które wiele spraw zała-
twiają w biegu. Stały dostęp do środków 
umożliwia im bankowanie w każdym 
momencie, bez konieczności odwiedzania 
placówek banku – mówi Sylwia Zborow-
ska z Oddziału 1 PKO Banku Polskiego 
w Bystrzycy Kłodzkiej.
Kiedy pojawia się możliwość użycia 
telefonu jako narzędzia wypełniania 
formalności czy załatwiania jakich-
kolwiek spraw, staram się z niej korzy-
stać. Wynika to nie tylko z sympatii 
dla nowych technologii, ale również 
z mojego trybu życia. Prowadzę firmę 
i często, nie będąc przy biurku, muszę 
zajmować się sprawami bankowymi. 
Telefon i aplikacja IKO bardzo mi to uła-
twia. Najczęściej za pośrednictwem 
IKO dokonuję przelewów wewnętrz-
nych – między kontem prywatnym a fir-
mowym – oraz płacę kontrahentom. 

W trakcie zakupów dzięki IKO kontro-
luję moje salda. Aktywacja aplikacji 
jest niezwykle prosta i szybka. Naj-
częściej „bankuję”, będąc poza domem, 
siedząc w samochodzie czy w restau-
racji – to czas, który mogę poświęcić 
na załatwianie formalności – wyjaśnia 
Mikołaj Roszkowski, klient PKO Banku 
Polskiego. 
Ale to nie wszystko. Aplikacja IKO 
na terenie Polski pozwala również 
na korzystanie z systemu płatności 
mobilnych BLIK. Wystarczy, że w sklepie 
obsługującym tego typu transakcje wpi-
szemy wygenerowany w IKO 6-cyfrowy 
jednorazowy kod, a za zakupy zapłacimy 
w mgnieniu oka. W ten sam sposób 
można również dokonywać zakupów 
w sklepach internetowych, wypłacić 
pieniądze z jednego z 15 tys. bankoma-
tów w całym kraju lub wpłacić środki 
we wpłatomacie PKO Banku Polskiego.

CZEKI BLIK
Często korzystamy także z bilonu i bank-
notów, gdy uczymy samodzielności 
swoje dziecko. Zachęcamy je do zakupu 
lodów czy gofrów w pobliskiej kafejce, 
dając do ręki kilka złotych. Dziś nie 
jest to już konieczne. Rolę „piątaka” 
znakomicie spełniają czeki BLIK. Czym 
są i jak działają? Zasada jest podobna, 
jak w przypadku płatności BLIK, tyle 
że kod jest dłużej aktywny, można go 
przekazać innej (nawet niepełnoletniej) 
osobie do realizacji, a właściciel konta 
ustala maksymalną kwotę, która może 
zostać wypłacona w bankomacie lub 
wykorzystana na płatność w sklepie. 
Wystarczy przekazać 9-cyfrowy numer 
czeku BLIK oraz hasło do czeków (należy 
je wcześniej wygenerować w serwisie 
internetowym iPKO).
Aby skorzystać z czeków BLIK, wystar-
czy aktywować tę możliwość w ser-
wisie iPKO, gdzie nadaje się również 
hasło do czeków. Ze względów bez-
pieczeństwa należy dokonać akty-
wacji na komputerze, nie w telefonie. 
Po zainicjowaniu tej funkcji wystar-
czy wybrać odpowiednią zakładkę 
w aplikacji IKO i wygenerować czek, 
wpisując odpowiednią kwotę. Otrzy-
mujemy wówczas numer czeku, który 
wraz z kodem PIN podajemy osobie, 
która na przykład wypłaci pieniądze 
w najbliższym bankomacie – podpo-
wiada Sylwia Zborowska. ●

raport
specjalny

Wakacje w duecie  
z aplikacją mobilną IKO

A U T O R : 

RADOSŁAW KLUGE

ększość turystów podczas 
urlopu zwiedza zabytki, 
korzysta z atrakcji i próbuje 
przysmaków lokalnej kuchni 

– czyli kilkanaście razy dziennie wyjmuje 
z portfela pieniądze. Czasem kupuje bilet 
do muzeum, obiad lub pamiątkę. 
Świat przechodzi z pieniądza papierowego 
czy bilonu na pieniądz elektroniczny. I choć 
niektórzy mogą nie mieć do niego prze-
konania, powinni pamiętać, że nasze pie-
niądze w każdym banku są zgromadzone 
nie tylko fizycznie, ale także jako zapisy 
elektroniczne. Możemy na tym skorzystać 
i znacznie szybciej, a właściwie natych-
miast, dokonywać wszelkich transakcji 
– wyjaśnia prof. Marian Noga z Wyższej 
Szkoły Bankowej we Wrocławiu.

POLACY STAWIAJĄ NA MOBILE
Jak wynika z najnowszego raportu przy-
gotowanego przez portal PRNews.pl, 
na koniec I kwartału 2018 r. liczba użyt-
kowników bankowych aplikacji mobilnych 
w Polsce przekroczyła 6 mln. Najwięcej 
aktywnych użytkowników (aż 1,4 mln!) 
miał PKO Bank Polski. Liczba klientów 
korzystających z aplikacji dynamicznie 
rośnie i w porównaniu z końcem I kwar-
tału ubiegłego roku wzrosła o ponad 
650 tys. Tylko w I kwartale użytkownicy 
IKO wykonali za jej pośrednictwem ponad 
16,7 mln transakcji. Klienci korzystają z niej 

Aplikacja IKO należy do niezwykle 
prostych i intuicyjnych. Najczęściej 
za jej pośrednictwem kontroluję swoje 
codzienne, bieżące wydatki i spraw-
dzam na niej saldo konta, by mieć 
lepszy wgląd w stan mojego domo-
wego budżetu. Pomaga mi również 
w odnalezieniu najbliższych placówek 
Banku oraz bankomatów. To niezwy-
kle przydatne narzędzie, tym bardziej 
że dziś bankowość to praktycznie dla 
mnie sfera online. Korzystając z aplika-
cji, dokonuję również zakupów w sieci 
czy opłacam np. bilety w podróży. Jeśli 
chodzi o wszystkie jej możliwości, 
to jest ich tak dużo, że potrzebowa-
łem chwili, by je wszystkie poznać. 
Pomógł mi w tym mój doradca ban-
kowy. Potrafi on przekazać wiedzę 
w rzetelny i prosty sposób, dzięki 
czemu nie miałem żadnego problemu 
z aktywacją aplikacji i zrozumieniem 
mechanizmów jej działania. 

PIOTR 
ALBRYCH
klient  
PKO Banku 
Polskiego 

Aplikacja IKO bardzo ułatwiła mi życie. Umożliwia szybki i stały dostęp do konta 
bez konieczności długotrwałego logowania za pośrednictwem komputera. Smart-
fon mam zawsze pod ręką, a proces uruchamiania aplikacji należy do niezwykle 
szybkich. Sama aktywacja przebiegła bardzo sprawnie, tym bardziej że w tym 
procesie asystował mi mój doradca z Banku. 
W ramach aplikacji IKO często korzystam z opcji udostępnienia numeru konta 
– ten najczęściej wysyłam swoim koleżankom, dzięki czemu szybciej możemy 
rozliczyć się za wspólne zakupy czy lunch. Zakupy w internecie dzięki IKO 
i kodowi BLIK dziś trwają zaledwie chwilę. Bardzo cenię sobie tę formę potwier-
dzania transakcji. Niedawno przeprowadziłam się do innego miasta, a dzięki 
IKO łatwiej znalazłam lokalny oddział Banku oraz najbliższe bankomaty. IKO 
pomogła mi również tymczasowo zablokować kartę. 

MONIKA 
OLSZÓWKA
klientka PKO 
Banku Polskiego

Aby wygenerować 9-cyfrowy 
czek BLIK, należy zalogo-
wać się do aplikacji IKO, 
a następnie w sekcji Płat-
ności wybrać CZEK BLIK. 
Tu trzeba wpisać wartość 

czeku, termin waż-
ności i UTWORZYĆ 
CZEK. Na koniec 
w zakładce BLIK – 

CZEKI BLIK trzeba 
tylko odnaleźć intere-

sujący nas czek i udo-
stępnić go np. przez SMS.

CZEKI BLIK 
JAK TO DZIAŁA?

i doceniają ją. Aplikacja IKO znalazła się 
na pierwszym miejscu w rankingu aplika-
cji mobilnych 100 światowych banków, 
przygotowanym przez magazyn „Retail 
Banker International”.  

APLIKACJA IKO
Dzięki IKO zyskujemy przede wszyst-
kim wygodę. Aktywacja funkcji płatności 
zbliżeniowych pozwoli pójść do sklepu 
bez karty i zapłacić za zakupy, zbliżając 
do terminalu telefon. 
IKO jest niezwykle intuicyjne w obsłudze. 
Jej aktywacja jest bardzo prosta – wystar-
czy postępować zgodnie z instrukcjami 
wyświetlanymi na ekranie. Aplikacja jest 
moim partnerem w trakcie codziennych 
zakupów. Sprawdzam w niej aktualne 
saldo konta i kontroluję wydatki. Dzięki 
IKO mam również stały wgląd we wszyst-
kie informacje przesyłane do mnie przez 
Bank – zachwala Bożena Ryłko, klientka 
PKO Banku Polskiego.
Co istotne szczególnie dla osób wybierają-
cych się na wypoczynek za granicą (w tym 
roku takie zamiary deklaruje 40 proc. osób 
ankietowanych na zlecenie Diners Club 
Polska), płatności zbliżeniowe telefonem 
są możliwe na całym świecie w termina-
lach obsługujących płatności zbliżeniowe. 
Podobnie jak przy płatności kartą, jeśli war-
tość transakcji przekroczy 50 zł, do auto-
ryzacji będzie niezbędny kod PIN do apli-
kacji mobilnej lub do karty – w zależności 
od indywidualnych ustawień.
Klienci bardzo chętnie korzystają dziś z apli-
kacji IKO. Największym zainteresowaniem 
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iPKO  
– nowe funkcje,  

czyli zdalnie 
załatwisz teraz 

więcej spraw
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e NOWE ZAŚWIADCZENIA  

DOSTĘPNE ZA POŚREDNICTWEM IPKO 

Zaświadczenia kredytowe

> Zaświadczenie ogólne

>  Zaświadczenie 
o zamknięciu umowy 
kredytu odnawialnego

>  Zaświadczenie o całkowitej 
spłacie kredytu

>  Zaświadczenie o wysokości  
spłaconych odsetek

>  Zaświadczenie 
o posiadanym zadłużeniu

>  Zaświadczenie 
o posiadanych kredytach

Zaświadczenia depozytowe

>  Zaświadczenie o wysokości 
salda

>  Zaświadczenie 
o rachunkach 
depozytowych

>  Zaświadczenie 
o posiadanym rachunku

> Zaświadczenie ogólne

POZNAJ NOWE FUNKCJE 
I DOWIEDZ SIĘ, JAK 
Z NICH KORZYSTAĆ

W prawym górnym rogu kli-
kamy opcję Oferty i wnio-
ski, a następnie Dyspozycje/
Zaświadczenia. Po wykona-
niu tych czynności pojawia się 
Nowa dyspozycja. Po wybra-
niu tej opcji trzeba wskazać ro-
dzaj wniosku: czy chodzi nam 
o wydanie zaświadczenia, czy 
o złożenie innej dyspozycji.

NOWE WNIOSKI DOT. KREDYTÓW, KTÓRE 
MOŻESZ ZŁOŻYĆ W IPKO

>  Pożyczka gotówkowa – wcześniejsza częściowa 
spłata pożyczki

>  Pożyczka gotówkowa – zmiana rachunku do spłaty

>  Pożyczka gotówkowa – zmiana dnia spłaty

>  Kredyt hipoteczny – zawieszenie spłaty raty  
(wakacje kredytowe)

WNIOSKI ZWIĄZANE Z PEŁNOMOCNICTWEM, 
KTÓRE SĄ JUŻ DOSTĘPNE W IPKO

>  Ustanowienie pełnomocnictwa 

>  Odwołanie pełnomocnictwa

W SERWISIE INTERNETOWYM IPKO MOŻNA TERAZ 

>  Ustanowić pełnomocnika do rachunku

>  Zarządzać swoim kredytem

>  Złożyć wniosek o wydanie zaświadczenia  
o posiadanym koncie czy wysokości salda 

Zamówione dokumenty są do odebrania w iPKO, 
w oddziale lub można je otrzymać pocztą.

erwis iPKO wciąż się rozwija, więc coraz więcej spraw 
można załatwić bez wizyty w oddziale. Najnowsze 
zmiany dotyczą możliwości składania wniosków 
o wydanie zaświadczeń o posiadanym koncie, o wyso-

kości salda oraz innych rachunkach, których właścicielem jest 
klient, o obrotach, wpływach i zadłużeniu na wskazany dzień. 
Klient decyduje o tym, w jaki sposób odbierze to zaświadczenie 
– w serwisie iPKO, w oddziale czy też chce, aby zostało ono prze-
słane pocztą. Wniosek może też dotyczyć wydania zaświadczenia 
o całkowitej spłacie kredytu, wysokości zapłaconych odsetek, 
posiadanych kredytach czy zamknięciu umowy kredytu odna-
wialnego. Bez wychodzenia z domu, przed ekranem komputera, 
można teraz również ustanowić pełnomocnika do rachunku albo 
do posiadanych lokat. Aby odwołać takie pełnomocnictwo, nie 
trzeba już udawać się do oddziału – taką dyspozycję również 
można złożyć w iPKO. 

UDOGODNIENIA W IPKO

Można już korzystać z nowego wyglądu formatek 
najpopularniejszych funkcji serwisu związanych z dokonywaniem 
płatności. Formularze są teraz bardziej przyjazne i intuicyjne.

Nowy wygląd w iPKO mają formatki przelewu krajowego, 
podatkowego, zagranicznego, własnego i „z karty” oraz 
spłata karty. W nowej odsłonie jest też funkcja zleceń stałych 
i dodawania odbiorców.

CO SIĘ ZMIENIŁO?

>  Krótsze i bardziej przejrzyste formularze przelewów – wszystkie 
potrzebne informacje są widoczne w 1, a nie w 2 kolumnach

>  Nowa prezentacja graficzna – bardziej czytelne ekrany 
przeglądania list odbiorców i zleceń stałych oraz większe 
czcionki i przyciski, które ułatwiają szybkie wykonanie 
przelewu

>  Nowy widok odbiorców – łatwiejsze dodawanie i kadrowanie 
zdjęcia odbiorcy oraz dodatkowych personalizacji

>  Przejrzysta prezentacja informacji, które pojawiają się podczas 
zlecania przelewu podatkowego i zagranicznego

>  Nowy format opcji Więcej w kategoriach Odbiorcy 
zdefiniowani i Płatności – umieszczony po prawej stronie 
każdego odbiorcy jako „trzy kropki”. Aby zrobić przelew 
wystarczą 2 kroki:

   1. kliknąć w wybranego odbiorcę
   2. po kliknięciu w „trzy kropki” wybrać opcję Przelew



ramach jednego, prostego 
wniosku w zakładce e-Urząd 
można m.in. założyć dzia-
łalność gospodarczą. Reje-

stracja firmy w CEIDG razem z założeniem 
rachunku firmowego odbywa się w cało-
ści online.
Dla klientów PKO Banku Polskiego reje-
stracja firmy jest nie tylko zdalna, ale 
i w dużej mierze zautomatyzowana. Wnio-
sek dostępny w iPKO pozwala zaoszczędzić 
cenny w biznesie czas nie tylko na wizy-
cie w urzędzie. Wiele pól wniosku jest uzu-
pełnianych w tle na podstawie danych 
przypisanych do konta klienta w Banku, 
nie ma więc konieczności ich ręcznego 
wprowadzania. Ponadto razem z wnio-
skiem o wpis do CEIDG bank automa-
tycznie otwiera rachunek firmowy. Istotny 
jest fakt, że rachunek ten zostanie urucho-
miony tylko w momencie pomyślnego 
zarejestrowania firmy. 
Wpis do CEIDG oraz rejestracja dzia-
łalności za pośrednictwem bankowości 

elektronicznej to świetne rozwiązanie. 
Wystarczy założyć za pośrednictwem 
Banku Profil Zaufany i postępować zgod-
nie z instrukcjami. Sam proces przebiega 
intuicyjnie, a opisane krok po kroku dzia-
łania powodują, że przejście wszystkich 
etapów jest bezbolesne – opowiada Marcin 
Biedrzycki, klient PKO Banku Polskiego.
Decyzję o tym, by przy okazji rejestracji 
działalności skorzystać z serwisu iPKO, 
podjąłem ze względu na wcześniejsze 
doświadczenie związane ze składaniem 
również z pomocą Banku oświadczenia 
PIT-WZ. Połączenie bankowości z admi-
nistracją publiczną ułatwia wiele proce-
sów. Ponadto daje poczucie bezpieczeń-
stwa. Jak wiadomo narzędzia bankowe 
należą do jednych z najlepiej zabezpie-
czonych, dzięki czemu klient może być 
pewien, że cały proces przebiegnie jak 
należy, a dane są bezpieczne. Dodat-
kowo opcja automatycznego utworzenia 
rachunku firmowego jest również bardzo 
przydatna. Warunkiem było otrzymanie 
odpowiedniej oferty – ta przygotowana 
przez PKO Bank Polski była dla mnie zado-
walająca, więc funkcję automatycznego 
utworzenia uważam za plus. ●
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e-Urząd: Otwarty również po 16.00! 

A U T O R : 

MONIKA KOWALSKA
E K S P E R T  W  P K O  B A N K U  P O L S K I M

Złożenie wniosków o wydanie dowodu czy świadczenie 
rodzinne, zgłoszenie urodzenia dziecka lub założenie działalności 
gospodarczej – to wszystko i wiele więcej możesz teraz załatwić 
online. Wystarczy, że masz Profil Zaufany, a nie musisz się już 
spieszyć do urzędu. O dowolnej porze i w kilka minut załatwisz 
sprawy, na które kiedyś poświęcałeś dzień urlopu.
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1.  Zacznij od założenia Profilu Zaufanego 
w serwisie bankowości elektronicznej.

2.  Masz już profil? Poznaj listę spraw, 
które wygodnie załatwisz online: 

• zgłoszenie  
urodzenia  
dziecka; 

• sprawdzenie liczby 
punktów karnych oraz 
aktualnych i historycz-
nych informacji 
o pojazdach; 

• wniosek o wydanie 
dowodu osobistego lub 
zgłoszenie jego utraty;

•  wysłanie pisma 
ogólnego do urzędu;

•  rozliczenie  
w ZUS i US;

 • wniosek 500+ 
na kolejny okres 
(1.10.2018 – 30.09.2019);

• nowość wniosek o „Dobry 
Start”: 300 zł wsparcia 
wypłacanego raz w roku 
rodzicom uczniów. Wnio-

ski online w serwisie iPKO oraz Inte-
ligo można składać od 1 lipca, 
w urzędach – od 1 sierpnia;  Pro-
gram „Dobry Start” jest kolejnym 
komponentem kompleksowej i dłu-
gofalowej polityki rodzinnej rządu. 
To 300 zł jednorazowego wsparcia 
dla uczniów rozpoczynających rok 
szkolny. Świadczenie przysługuje bez 
względu na dochód i obejmuje dzieci 
zarówno w rodzinach, jak i te prze-
bywające w pieczy zastępczej.

SKOŃCZYŁA SIĘ ERA,  
W KTÓREJ MUSIAŁEŚ STAĆ 
W KOLEJCE I ODRĘCZNIE 
WYPEŁNIAĆ WNIOSKI.  
DZIŚ WIZYTA W URZĘDZIE  
NIE JEST JUŻ POTRZEBNA.  
TO PROSTSZE NIŻ SIĘ WYDAJE!

PROFIL ZAUFANY
»  Bezpłatne narzędzie, dzięki któremu 

można załatwiać sprawy urzędowe 
online, w serwisach administracji 
publicznej, w tym w ePUAP

»  Proste, szybkie i bezpieczne tworze-
nie Profilu Zaufanego w bankowości 
internetowej

»  Kilkadziesiąt usług publicznych dostęp-
nych online z Profilem Zaufanym 
na platformach administracji publicznej 

»  Ponad 280 tys. klientów PKO Banku 
Polskiego korzystających z Profilu 
Zaufanego
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Na 
własny 

rachunek 
Spersonalizowane, 
nowoczesne i mobilne. 
To trzy słowa klucze, 
które najlepiej określają 
pokolenie Milenialsów. 
Dziś młodzi ludzie 
oczekują, by wszystko 
z czego korzystają, w tym 
także konto w Banku, było 
stworzone z myślą o nich. 
Życie nastolatków pełne 
jest nowych wyzwań, 
a świat finansów ma być 
intuicyjny i prosty, by 
pomagać im jak najlepiej 
realizować marzenia. 
O tym, że konto szyte na 
miarę nastolatka to Konto 
dla Młodych, opowiadają 
jego użytkownicy.

IKO, CZYLI  
WYGODNE  
ZAKUPY

Najważniejszą zaletą Konta dla Mło-
dych jest możliwość wykorzysta-
nia aplikacji IKO oraz dokonywa-
nia szybkich płatności kodem BLIK. 
Dzięki temu wszystkie formalności 
i transakcje załatwiam dosłownie 
chwilę – korzystając jedynie ze smart-
fonu. IKO płacę za zakupy w inter-
necie. To o wiele szybsza metoda 
i skraca czas niezbędny do dokona-
nia transakcji. Konto w banku mam 
od 12. roku życia, to mama podpo-
wiadała mi, jak korzystać z narzę-
dzi nowoczesnej bankowości, które 
dają dziś ogromne możliwości i są 
bardzo wygodne. 
Joanna Hajdrowska, lekkoatletka, 
członek polskiej reprezentacji lek-
koatletycznej w rzucie oszczepem 
i pchnięciu kulą (na Mistrzostwach 
Świata i Mistrzostwach Europy), 
Mistrzyni Polski U20, klientka 
PKO Banku Polskiego

AUTOOSZCZĘDZANIE,
CZYLI NAUKA  
ODPOWIE-
DZIALNOŚCI

Konto oszczędnościowe to dziś naj-
lepszy sposób na oszczędzanie dla 
ludzi młodych. Sama taką decyzję 
podjęłam. Pieniądze odkładałam 
również na lokacie. Młodzi ludzie 
nie potrafią oszczędzać „do koperty” 
czy „pod materac”. Środki te, kiedy 
są pod ręką, zawsze znajdą jakiś 
cel. Kiedy pieniądze przelewałam 
na konto oszczędnościowe, było ono 
moim sejfem, miejscem, z którego 
nie mogę ich ruszać. Za oszczędzone 
pieniądze pojechałam na waka-
cje życia.
Anna Żak, klientka PKO Banku 
Polskiego, posiadaczka Konta 
dla Młodych

IPKO, CZYLI 
SZYBKIE 
PRZELEWY

Swoje pierwsze konto założyłam 
w wieku 18 lat. Zdecydowałam się 
na to ze względu na wygodę oraz 
chęć zyskania finansowej nieza-
leżności. Dziś w zasadzie wszędzie 
można płacić kartą, to o wiele prost-
szy i szybszy sposób niż szukanie 
drobnych. Dzięki stałemu dostępowi 
do aplikacji IKO w prosty sposób 
mogę kontrolować wydatki. W czasie 
zakupów wystarczy kliknąć aplikację 
i sprawdzić stan konta. Karta zbliże-
niowa również wiele ułatwia. Bywam 
jednak tradycjonalistką i przelewów 
oraz płatności zazwyczaj dokonuję 
za pośrednictwem komputera i ser-
wisu iPKO. 
Paulina Maziarz, modelka, Miss 
Polski 2016, Top 10 Miss Super-
national 2017 oraz zdobyw-
czyni tytułu Miss International 
Poland 2017, klientka PKO Banku 
Polskiego

DEBET, CZYLI 
POMOCNA 
DŁOŃ

Swoje pierwsze konto, Konto dla 
Młodych założyłem, gdy rozpoczy-
nałem studia. Było mi ono niezbędne 
w codziennym funkcjonowaniu. Kilka-
krotnie zdarzyło się, że potrzebowałem 
zastrzyku gotówki, tu z pomocą przy-
szedł mi debet na koncie. Korzystałem 
z automatycznego limitu – do 500 zł. 
Należność później automatycznie spła-
całem z kolejnego wpływu, np. z zaro-
bionych pieniędzy. Dzięki posiadaniu 
konta w PKO Banku Polskim od wielu 
lat udało mi się również pozyskać pre-
ferencyjny kredyt studencki, który prze-
znaczyłem na inwestycje we własną 
działalność.
Adam, klient PKO Banku Polskiego, 
rachunek ma już od 7 lat ●

Paulina Maziarz, 
klientka PKO Banku Polskiego
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A U T O R : 

BARTŁOMIEJ  POBOCHA 

Powodów, by oszczędzać, jest tak wiele, jak wielu jest 
oszczędzających. Remont mieszkania, wymarzony samochód, 
wakacje za granicą… Marzenia kosztują, jednak nic nie daje tak 
wielkiej satysfakcji, jak możliwość ich spełnienia. 

ajczęściej marzymy o wyjazdach 
w egzotyczne miejsca, wymia-
nie samochodu na nowszy 
model oraz o remoncie lub 

kupnie mieszkania – wspominali o tym 
uczestnicy quizu PKO Banku Polskiego 
„Finansowe życzenia Polaków” opubliko-
wanego na www.bankomania.pkobp.pl.  
Są to również najczęstsze cele oszczędzania. 
Jednak na co dzień trudno o dyscyplinę 
finansową. Odłożone pieniądze często 
kuszą i są wykorzystywane na „pilniej-
sze” potrzeby. Z pomocą przychodzą 
produkty bankowe, które chronią przed 
podbieraniem zaskórniaków i pozwalają 
pomnażać oszczędności.
Pod względem zgromadzonych oszczęd-
ności Polacy przez wiele lat byli w ogonie 
Europy. Obecnie nasze realne dochody 

Skuteczne oszczędzanie to oszczędzanie 
bez „podbierania” w trakcie. Tę pokusę 
można skutecznie zwalczyć, zakładając 
lokatę na 1, 3, 6 lub 12 miesięcy.

OSZCZĘDZANIE PODCZAS ZAKUPÓW
Autooszczędzanie w PKO Banku Polskim  
to z kolei sposób na bezbolesne oszczę-
dzanie podczas rozkoszy kupowania. 
Pozwala nie „podbierać” z oszczędno-
ści na mniej ważne wydatki. Usługa 
jest dostępna dla klientów indywidual-
nych posiadających konto w PKO Banku 
Polskim (w tym także PKO Konto dla 
Młodych). Jak to działa? Zastanów się, 
gdzie jest reszta z wczorajszych zaku-
pów? Pewnie nie pamiętasz, co się z nią 

stało... Taka suma drobnych kwot może 
nieraz zaskoczyć – dzięki regularnemu 
odkładaniu „końcówek” na rachunku 
oszczędnościowym można sobie pozwo-
lić np. na weekendowy wypad za miasto. 

3 SPOSOBY ZASILANIA 
OSZCZĘDNOŚCI:

»  przelew stałej kwoty od każdej trans-
akcji – np. 5 zł;

»  przelew procentowej wartości po każdej 
transakcji kartą – np. 5 proc.;

»  przelew końcówki kwoty zaokrąglonej 
do pełnych złotych od każdej trans-
akcji kartą.

Do naliczenia kwoty przekazywanej 
na wskazane konto zaliczane są:
»  transakcje kartą do konta;
»  transakcje IKO;
»  przelewy (w tym zlecenia).
Usługę autooszczędzania można uak-
tywnić, składając zlecenie w oddziale.

Jedną z form oszczędzania i bezpiecz-
nym sposobem na inwestowanie są 
obligacje Skarbu Państwa, czyli papiery 
emitowane przez Ministra Finansów. 
Klienci indywidualni mają do dyspozy-
cji pięć rodzajów papierów skarbowych: 
3-miesięczne, 2-letnie, 3-letnie, 4-letnie 
i 10-letnie. Dodatkowo dla beneficjentów 
Programu 500+ sa emitowane obliga-
cje rodzinne; 6- i 12-letnie. Każdy rodzaj 
obligacji odpowiada potrzebom róż-
nych inwestorów, ze względu na m.in. 
długość inwestycji, rodzaj i wysokość 
ich oprocentowania. Zaletą obligacji, 
w zależności od ich rodzaju, są: znane 
z góry oprocentowanie na cały czas 
oszczędzania (np. 2-letnie), korzyści 
płynące z procentu składanego (np. 3- 
i 4-letnie) oraz możliwość inwestowania 
w ramach Indywidualnego Konta Emery-
talnego (10-letnie). Obligacje skarbowe 
można kupić w placówkach PKO Banku 
Polskiego i POK Domu Maklerskiego, 
przez telefon lub w internecie. ●

Na co dzień trudno o dyscyplinę finansową, a odłożone pieniądze 

często kuszą i są wykorzystywane na „pilniejsze” potrzeby. 

Z pomocą przychodzą produkty bankowe, które chronią przed 

podbieraniem zaskórniaków i pozwalają pomnażać oszczędności. 

rosną szybciej niż wydatki. Porównanie 
aktualnych danych GUS z tymi z końca 
XX wieku robi wrażenie. W 2016 r. stopa 
oszczędności wyniosła 23,3 proc., 
pod koniec lat 90. było to zaledwie 
1,8 proc.

JAK OSZCZĘDZAĆ
Banki umożliwiają oszczędzanie na różne 
sposoby. Dla „długodystansowców”, 
którzy chcą odłożyć większą kwotę 
na duży zakup, najbardziej efektywne jest 
oszczędzanie systematyczne – odkła-
danie określonej kwoty na początku 
każdego miesiąca. Możemy do tego 
wykorzystać PKO Program Budowania 
Kapitału, na który przez maksymalnie 
5 lat możemy wpłacać systematycz-
nie kwoty już od 100 zł (maksymalnie 

nie na 
marzeniach

Oszczędzaj  
na marzenia,

1000 zł), zyskując oprocentowanie oparte 
o stawkę WIBOR 3M pomniejszoną 
o 0,5 punktu proc. Kapitalizacja odsetek 
następuje co 12 miesięcy, a Bank nie 
pobiera opłat za otwarcie, prowadzenie 
ani likwidację lokaty oraz za realizację 
zlecenia stałego z konta osobistego 
w PLN w PKO Banku Polskim w celu 
zasilenia lokaty comiesięczną wpłatą.
Osobom, które nie potrzebują długoter-
minowego planu oszczędnościowego 
lub nie potrafią albo nie mogą utrzy-
mać miesięcznej dyscypliny odkładania 
na przyszłość, a wolą doraźne wpłaty 
dowolnych kwot, można polecić konto 
oszczędnościowe. Wpłat na taki rachu-
nek można dokonywać w dowolnym 
momencie w dowolnej wysokości. Godne 
polecenia jest Konto Oszczędnościowe 
Plus w PKO. Oprocentowanie środków 
jest uzależnione od kwoty zgromadzo-
nej na rachunku i rośnie dla kolejno 
przekraczanych progów: od 50 tys. 
do 1 mln zł. Kapitalizacja odsetek nastę-
puje co miesiąc. Dodatkowo pierwszy 
przelew w miesiącu i wypłaty gotów-
kowe z Konta Oszczędnościowego Plus 
są bezpłatne. 

W dobieraniu odpowiednich spo-
sobów na oszczędzanie ogromną 
pomocą są dla mnie doradcy 
PKO Banku Polskiego. To ludzie, 
którzy w najlepszy sposób potra-
fią dopasować narzędzia bankowe 
do moich potrzeb. Moim sprawdzo-
nym sposobem na oszczędzanie 
jest regularne odkładanie nie-
wielkich kwot – dwa-trzy razy 
w miesiącu – na oddzielne konto 
oszczędnościowe. Środki, które tam 
przelewam, nie są zbyt duże, w przy-
padku miesięcznego domowego 
budżetu praktycznie nieodczuwalne. 
Natomiast regularnie gromadzone, 
po kilku latach potrafią urosnąć 
do znaczącej kwoty. Zaoszczę-
dzone środki wykorzystuję jako 
dodatkowy zastrzyk gotówki, 
np. na wyjazdach. Poza kontem 
oszczędnościowym uruchomiłem 
również lokatę. To sprawdzony 
i dobry sposób na to, by pienią-
dze pracowały na siebie.

Dziś korzystam z tego, co udało 
mi się zaoszczędzić. W ciągu swo-
jego życia najchętniej odkładałem 
pieniądze na specjalnym koncie 
oszczędnościowym. Korzystałem 
również z funduszy inwestycyj-
nych, kupowałem w nich udziały. 
To były już czasy, w których nie 
chciałem być zbyt agresywny 
w inwestowaniu, więc wybie-
rałem bezpieczne rozwiązania, 
z których dziś jestem bardzo 
zadowolony. Moje oszczędności 
nie traciły na wartości, lecz były 
pomnażane. Cieszę się, że umie-
jętnie stawiałem granice. Zawsze 
zakładałem, że nie mogę wydać 
więcej niż maksymalnie połowę 
zgromadzonych na koncie oszczęd-
nościowym środków. I tak udawało 
mi się to robić przez całe życie.

ZDZISŁ AW STOPCZYK 
klient PKO Banku Polskiego 

ZB IGNIEW STANIKOWSKI
klient PKO Banku Polskiego
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W Zielonej Górze takie spotkanie 
odbyło się już po raz drugi, a zain-
teresowanych uczestnictwem firm 
było trzy razy więcej niż w pierwszej 
edycji. To chyba najlepszy dowód, 
że ta forma komunikacji i współ-
pracy trafia w oczekiwania naszych 
klientów. Spotkania z cyklu Dzień 
dobry Biznes są nową formułą 
komunikacji z naszymi klientami 
firmowymi. Praktycznie całe spo-
tkanie jest poświęcone zagadnie-
niom istotnym z punktu widzenia 
osób prowadzących przedsiębior-
stwa. Ich tematyka jest ustalana 
na podstawie ankiet zbieranych 
wśród naszych klientów. Dla przy-
kładu w ostatniej edycji spotkań 
Dzień dobry Biznes rozmawiali-
śmy m.in. o marketingu w świecie 
nowych technologii, sposobach 
na poprawę jakości obsługi klienta 
czy też kluczowym dla wszystkich 
firm zagadnieniu, jakim jest obec-
nie RODO. Poszczególne moduły są 
prowadzone przez ekspertów, czę-
stokroć przedsiębiorców, w związku 
z tym prezentowane zagadnienia 
ukazywane są od strony praktycznej. 
Zakres tematyczny jest tak dobrany, 
aby był interesujący dla każdej firmy 
– od start-upów po duże przedsię-
biorstwa – niezależnie od branży.

fi
r

m
a

Przedsiębiorcy
chcą się
szkolić

A U T O R : 

MAŁGORZATA WITKOWSKA 
S P E C J A L I S T A  

W  P K O  B A N K U  P O L S K I M

Od marca do maja 
przedsiębiorcy w całej 
Polsce mieli okazję wziąć 
udział w bezpłatnym 
szkoleniu Dzień dobry Biznes 
organizowanym przez PKO 
Bank Polski przy współpracy 
Polskiego Towarzystwa 
Gospodarczego. Spotkania 
odbyły się w 12 miastach 
i wzięło w nich udział ponad 
500 osób. Tak ogromne 
zainteresowanie to dowód, 
że przedsiębiorcy chętnie 
korzystają z możliwości 
dokształcania i zdobywania 
nowych kontaktów. 

aspektami wprowadzenia rozporządzenia 
RODO. Wykwalifikowani i dobrze przy-
gotowani prowadzący w jasny i prosty 
sposób tłumaczyli zawiłości nowego 
prawa. Potrafili streścić i wyłuskać naj-
istotniejsze dla nas elementy RODO. 
Samo szkolenie odbyło się w bardzo 
miłej atmosferze i miejscu, którego klimat 
sprzyjał chłonięciu wiedzy. Najciekaw-
sze w całym szkoleniu, poza oczywistą 
wiedzą merytoryczną, którą udało nam 

PRAKTYCZNE WARSZTATY
Tym razem szkolenia odbyły się 
pod hasłem „Firma w ekspansji”. Warsz-
taty podzielono na trzy części tema-
tyczne, a każdą z nich prowadzili spe-
cjaliści m.in. w dziedzinie komunikacji, 
marketingu internetowego czy prawa. 
Zaprezentowano nowe regulacje prawne 
związane z przetwarzaniem danych oso-
bowych i ciekawe rozwiązania marke-
tingowe dla firm. Uczestnicy spotkania, 
zainteresowani prowadzeniem skutecz-
nych kampanii reklamowych w inter-
necie, mogli liczyć na otrzymanie prak-
tycznych wskazówek dotyczących tego, 
jak osiągnąć ten cel. 
Formuła szkolenia zakładała również bez-
pośredni kontakt z uczestnikami w trak-
cie przerw – eksperci m.in. z obszarów 
leasingu, faktoringu, ekspansji zagra-
nicznej czy bankowych produktów 
finansowych byli stale dostępni dla 
zainteresowanych.

INTERESUJĄCA TEMATYKA
Podczas każdego spotkania w ostatniej 
edycji uczestnicy byli proszeni o uzu-
pełnienie anonimowych ankiet dotyczą-
cych satysfakcji ze spotkania, rekomen-
dacji oraz ewentualnego uczestnictwa 
w kolejnych edycjach. Z przeprowadzo-
nego badania wynika, że największym 
zainteresowaniem cieszyła się prelekcja 
o tzw. momentach prawdy oraz – tak 
aktualny teraz temat – RODO. 
Klientem PKO Banku Polskiego jestem 
już od dawna. O szkoleniu Dzień dobry 
Biznes dowiedzieliśmy się od pracow-
ników oddziału PKO Banku Polskiego, 
z którym współpracujemy na co dzień. 
Tematyka, o której wspominał mój 
doradca, wydała mi się bardzo cie-
kawa, a informacje, które miały pojawić 
się na szkoleniu, były strzałem w dzie-
siątkę w związku ze zmieniającymi się 

Inicjatywa Dzień dobry Biznes jest wyda-
rzeniem pożądanym i bardzo dobrze 
odbieranym w środowisku naszych klien-
tów, szczególnie w miejscowościach 
poza ośrodkami wojewódzkimi naszego 
regionu. Atrakcyjna lokalizacja i profe-
sjonalna organizacja powodują, że fre-
kwencja na spotkaniach jest wysoka, 
a poruszane na spotkaniu tematy w pełni 
odpowiadają potrzebom klientów. Bardzo 
dobrze przyjętym elementem jednego 
ze spotkań był panel na temat wspar-
cia eksportu prowadzony przez Depar-
tament Strategii i Analiz Międzynaro-
dowych. Jeżeli organizacja kolejnych 
spotkań będzie na podobnym pozio-
mie, a tematy przedstawianych paneli 
będą nadal szły w parze z oczekiwaniami 
klientów, to DDB stanie się inicjatywą 
jak najbardziej pożądaną.

Szkolenia odbyły się pod hasłem 

„Firma w ekspansji”. Warsztaty 

podzielono na trzy części 

tematyczne, które prowadzili 

specjaliści m.in. w dziedzinie 

komunikacji, marketingu 

internetowego czy prawa. 

520
tylu przedsiębiorców wzięło udział 
we wszystkich szkoleniach  
drugiej serii Dzień dobry Biznes, 
które odbyły się w 12 miastach

Bardzo ucieszyliśmy się w oddziale, 
że właśnie w Krośnie odbędzie się 
spotkanie Dzień dobry Biznes. Załoga 
oddziału zmotywowana do działania doło-
żyła wszelkich starań, aby jak najwię-
cej naszych klientów wzięło udział w tak 
nowatorskich i profesjonalnie przygoto-
wanych szkoleniach dla klientów. Wszyst-
kie szkolenia spodobały się klientom i cie-
szyły się wielkim zainteresowaniem. 

KATARZYNA SIKORA 
dyrektor, PKO Bank Polski Oddział 1 w Krośnie 

KONRAD ZARĘBSKI 
dyrektor ds. sprzedaży,  
PKO Bank Polski Oddział 1 w Chełmie

TOMASZ PILARCZYK
dyrektor Departamentu Sprzedaży, 
Regionalny Oddział Detaliczny 
w Poznaniu PKO Bank Polski

ykl szkoleń Dzień dobry 
Biznes był już drugim z tej 
serii – pierwszy odbył się 
w IV kwartale ub.r.

Zaproszenie na szkolenie dostałam 
z lokalnego oddziału PKO Banku Pol-
skiego. Tematyka wydawała mi się cie-
kawa i dobrze dopasowana do rodzaju 
działalności, jaki prowadzimy, więc 
postanowiłam wziąć udział w wyda-
rzeniu. Bardzo interesującym zagad-
nieniem poruszonym podczas spotka-
nia były kwestie związane z prawnymi 

się zdobyć, była szansa zadawania kon-
kretnych pytań prowadzącym. Mogli-
śmy dogłębnie przeanalizować wszyst-
kie interesujące nas zagadnienia. Jeśli 
tylko następne spotkania Dzień dobry 
Biznes swoją tematyką będą pokry-
wały się z zagadnieniami dotyczącymi 
naszej działalności, chętnie wezmę 
w nich udział, tym bardziej że współ-
praca z PKO Bankiem Polskim prze-
biega bez zarzutu – mówi Anna Szcze-
panik z firmy SANIT-POL.

SPOTKANIA Z EKSPERTAMI
Eksperci podczas szkoleń Dzień dobry 
Biznes zapewniają wsparcie meryto-
ryczne przedsiębiorcom z całej Polski: 
przedstawiają sprawdzone rozwiązania 
i pomagają zrozumieć potrzeby klientów. 
W każdym spotkaniu uczestniczą także 
przedstawiciele innych spółek z grupy 
kapitałowej Banku, aby każdy bezpo-
średnio mógł poznać temat, np. leasingu 
czy faktoringu. 

przepisami dotyczącymi danych oso-
bowych. Wchodzące RODO było odro-
binę niejasne, a dodatkowe informa-
cje mogły tylko pozytywnie wpłynąć 
na rozwój mojego przedsiębiorstwa. 
W moim fachu niezwykle przydatne są 
wszelkie podpowiedzi dotyczące tego, 
jak rozmawiać z klientami i jak dobrze 
ich obsługiwać. Wskazówki w tej kwe-
stii również były przedmiotem spo-
tkania z PKO Bankiem Polskim. Dzięki 
wsparciu Banku udało nam się z żoną 
wybudować dom ze środków pochodzą-
cych z kredytu, a mieszkanie, w którym 
wcześniej mieszkaliśmy, stało się miej-
scem wynajmu noclegów. Możliwość 

kredytowania budowy pozwoliła nam 
uruchomić intratny biznes. W ramach 
szkolenia Dzień dobry Biznes udało nam 
się również w trakcie przerw kawowych 
i lunchowych porozmawiać w swobod-
nej atmosferze z ekspertami i dorad-
cami. Bezpośredni kontakt i życzliwe 
podejście jest tu niezwykle ważne. Bez-
pośrednio po szkoleniu zgłosiliśmy chęć 
wzięcia udziału w jego kolejnych edy-
cjach – podkreśla przedsiębiorca Jacek 
Maik, klient PKO Banku Polskiego.

Kolejna seria spotkań z cyklu Dzień 
dobry Biznes rozpocznie się już we 
wrześniu. ●
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Leasing  
to nie tylko 
samochody! 

A U T O R : 

KAROLINA KALINOWSKA
STARSZY  SPECJAL ISTA  W PKO LEASING

Leasingiem można obecnie sfinansować wszystkie potrzeby biznesu – zarówno 
małego, średniego, jak i dużych korporacji, od samochodów, przez maszyny 
i urządzenia, projekty inwestycyjne (np. linie technologiczne), wyposażenie warsztatów, 
gabinetów i salonów kosmetycznych po maszyny rolnicze, rowery czy sprzęt IT.

napędza koniunkturę również w Polsce. 
Według prognoz PKB naszego kraju 
powinno urosnąć w 2018 r. o ok. 4 proc. 
Wszystkie te czynniki wpłynęły na to, 
że popyt na maszyny budowlane jest 
najwyższy od czasu globalnego kry-
zysu finansowego z lat 2007–2008. 
Z danych PKO Leasing wynika, że naj-
większą dynamikę zaobserwowano 
w branżach: budowlanej, poligraficz-
nej, metalowej, tworzyw sztucznych 

PRZEDSIĘBIORCY POTRZEBUJĄ 
SZYBKIEGO FINANSOWANIA
W 2018 r. branżę produkcyjną czeka 
jednak sporo wyzwań. Jednym z nich 
jest problem rynku pracy. Brak wykwa-
lifikowanych pracowników powoduje, 
że przedsiębiorcy muszą inwestować 
w automatyzację procesów produk-
cyjnych. Dlatego ważne jest szybkie 
dofinansowanie kapitałochłonnych 
inwestycji, takich jak zakup maszyn pro-
dukcyjnych. Leasing jest formą finanso-
wania, która pozwala ograniczyć angażo-
wanie środków własnych przedsiębiorcy. 
W PKO Leasing sama procedura leasin-
gowa została również jak najbardziej zau-
tomatyzowana. Uproszczonym mecha-
nizmom podlegają najlepsi dostawcy, 
którzy mogą otrzymać finansowanie 
do pół miliona złotych.
Ale to nie wszystko, dla tzw. zaufanych 
dostawców wprowadzono ofertę umożli-
wiającą finansowanie produktów nawet 
do miliona złotych. Czas i szybkość 
podejmowania decyzji to elementy, 
które wpływają na wybór partnerów 
biznesowych oferujących finansowa-
nie. Na takie elastyczne rozwiązania 
mogą sobie pozwolić tylko najwięksi 
gracze na rynku. PKO Leasing dzięki 
temu, że stale buduje pozycję lidera 
leasingu, dysponuje rozwiązaniami 
atrakcyjnymi dla dostawców. 

FINANSOWANIE  
KORPORACJI I MŚP
Inwestycje dla wielkich korporacji 
to tylko część rynku. Drugą ważną gałę-
zią jest segment MŚP, który coraz chęt-
niej korzysta z finansowania leasingiem. 

zybkie i elastyczne finanso-
wanie, zwłaszcza dla MŚP, 
jest bardzo ważnym ele-
mentem prowadzenia biz-

nesu. Pozwala ono na utrzymanie 
płynności oraz rozwój prowadzonej 
działalności. Ponadto dobra koniunk-
tura polskiej gospodarki przyczynia 
się do tego, że przedsiębiorcy chęt-
niej myślą o rozwoju. Z danych GUS 
za I kwartał br. wynika, że inwestycje 
wzrosły o 8,1 proc., konsumpcja pry-
watna o 4,8 proc., popyt krajowy zaś 
o 6,8 proc. Prognozy na kolejny okres 
delikatnie studzą optymizm przedsię-
biorców, ale o zadyszce nie może być 
mowy. Popyt rośnie, produkcja rów-
nież, a to pobudza inwestycje.  

PKB, 500+ I FUNDUSZE UNIJNE 
Na wzrost rynku wpływa wiele czynni-
ków. Dobry stan gospodarki zachod-
nioeuropejskiej oraz amerykańskiej 

Przedsiębiorcy mogą leasingować drobne sprzęty i urządzenia 

potrzebne do rozwoju firmy. Popularne są maszyny budowlane, 

gastronomiczne, maszyny do produkcji spożywczej oraz sprzęt IT. 

PKO Leasing finansuje nawet do 100 proc. wartości przedmiotu 

maksymalnie do 84 miesięcy. Leasingować można sprzęt 

zakupiony za granicą oraz nietypowe i innowacyjne przedmioty. 

Dzięki warunkom, jakie proponuje PKO 
Leasing, przedsiębiorcy mogą również 
finansować drobne sprzęty i urządzenia 
potrzebne do rozwoju firmy. Popularne 
są maszyny budowlane, gastronomiczne, 
maszyny do produkcji spożywczej oraz 
sprzęt IT. PKO Leasing finansuje nawet 
do 100 proc. wartości przedmiotu mak-
symalnie do 84 miesięcy. Finansować 
można sprzęt zakupiony za granicą oraz 
nietypowe i innowacyjne przedmioty. 
W przypadku innowacji ciekawym roz-
wiązaniem jest program InnovFin, współ-
finansowany przez Europejski Fundusz 
Inwestycyjny. PKO Leasing jest najefek-
tywniejszym dystrybutorem funduszy unij-
nych w sektorze przedsiębiorstw leasingo-
wych w Polsce. Obecnie do wykorzystania 
w ramach funduszu jest 150 mln zł. Moż-
liwość skorzystania z tych środków 
przez przedsiębiorców została wydłu-
żona do kwietnia 2019 r., a maksymalną 
kwotę umowy zwiększono do 2,5 mln euro. 
Gwarancja unijna InnovFin w ramach naj-
większego programu w historii UE: Hory-
zont 2020 jest przeznaczona na finan-
sowanie innowacyjnych przedsięwzięć 
i projektów badawczych, które z natury 
są obciążone większym ryzykiem inwesty-
cyjnym. Część z takich transakcji byłaby 
trudna do sfinansowania w standardowym 
procesie leasingu czy pożyczki. Gwaran-
cja InnovFin otwiera drogę grupie o pod-
wyższonym ryzyku inwestycyjnym, dając 
możliwość stworzenia unikatowego przed-
sięwzięcia. Warunkiem uczestnictwa jest 
spełnienie przez aplikującą firmę przy-
najmniej jednego z czternastu kryteriów 
innowacyjności, które mają bardzo sze-
roki zakres. ●

oraz spożywczej. O popycie w segmen-
cie maszyn tworzyw sztucznych oraz 
obróbki metali decydują m.in. wysokie 
zdolności produkcyjne i wykorzystanie 
funduszy unijnych w tej perspektywie 
finansowej. Jednocześnie na zwiększe-
nie produkcji wpływa Program 500+, 
którego efekty są widoczne w prze-
myśle spożywczym. Większy popyt 
krajowy przekłada się na inwestycje 
w tym obszarze. 

Leasing jest dziś częścią poli-
tyki finansowej mojej firmy, 
z której bardzo chętnie korzy-
stam. Pozwala mi on lepiej 
i wydajniej funkcjonować. Dzięki 
niemu leasingujemy nie tylko 
samochody osobowe niezbędne 
w naszej pracy, ale także spe-
cjalistyczny, drogi sprzęt pomia-
rowy, który dzięki atrakcyjnej 
ofercie PKO Leasing znalazł się 
w zasięgu naszych możliwości.
Dzięki leasingowi mogę korzy-
stać z urządzeń z najwyższej 
półki, które zarówno popra-
wiają jakość wykonywanych 
przez nas usług, jak i pozwa-
lają mi na efektywniejsze 
wykorzystanie czasu pracy 
oraz ograniczenie liczby osób, 
które musiałbym zatrudnić. 
Za sprawą nowych techno-
logii oraz urządzeń wartych 
80-90 tys. zł pracę dwóch czy 
trzech osób efektywnie wyko-
nuje jedna. Ogranicza to koszty, 
które musimy ponosić jako 
firma, oraz zwiększa wydajność, 
dzięki czemu możemy pozyski-
wać więcej zleceń i realizować 
je w krótszym terminie. 
Leasing to dla mnie naturalna 
forma finansowania, na którą 
chętnie się decyduję. Więk-
szość formalności leży po stro-
nie Banku, który jest niezwykle 
pomocnym partnerem bizne-
sowym. Dzięki leasingowi nie 
muszę dziś wykładać jednora-
zowo dużego kapitału, a spłaty 
wygodnie rozkładam na trzy 
lata, nie martwię się również 
o ubezpieczenie. Współpraca 
z PKO Bankiem Polskim układa 
się bardzo dobrze. Jestem jego 
wieloletnim klientem i dzięki 
temu uzyskałem preferencyjne 
warunki. Ogromną zaletą jest 
stała współpraca z jednym part-
nerem, który doskonale rozu-
mie potrzeby moje i mojej firmy.

MAREK  
WIATRAK 
IBG GEODEZJA 
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Przepis na sukces

#dzieńdobrykariero!

A U T O R : 

KAROLINA TOMCZAK 
E K S P E R T  W  P K O  B A N K U  P O L S K I M

A U T O R : 

JAROSŁAW MELON

Od początku tego roku 
technologia ZenCard jest 

dostępna dla klientów 
firmowych PKO Banku Polskiego. 
Gotowe i kompleksowe narzędzie 

do efektywnego zachęcania 
klientów do częstszych zakupów 

jest szczególnie atrakcyjne dla 
małych i średnich firm, dla 

których prowadzenie programów 
lojalnościowych na własną rękę 

było dotychczas często zbyt 
dużym obciążeniem finansowym 

i logistycznym. 

Poświęcasz jej przynajmniej 40 godzin w tygodniu, 
zawiązujesz w niej relacje z ludźmi, odnajdujesz pasje, 
realizujesz się zawodowo, pniesz się po szczeblach kariery 
i czerpiesz z niej satysfakcję – to praca. Nie powinna być tylko 
smutnym obowiązkiem i drogą zdobywania środków do życia. 

dy w trakcie studiów lub 
krótko po nich zastanawiasz 
się, gdzie szukać zatrudnie-
nia, często wahasz się, którą 

drogę wybrać. Obawiasz się, że praca, 
na którą się zdecydujesz, nie do końca 
będzie odpowiadała twoim oczekiwa-
niom, nie będziesz mógł realizować się 
w niej lub nie znajdziesz tam zgranego 
zespołu. Warto zatem zacząć od stażu. 
To znakomity sposób na sprawdzenie 
faktycznych warunków zatrudnienia, 
poznanie zakresu odpowiedzialności, 
próbę swoich sił i stawianie pierwszych 
kroków w życiu zawodowym. 

PRACA NA PRÓBĘ
Na staż w PKO Banku Polskim zdecy-
dowała się niedawno kolejna grupa 
22 osób. Po wieloetapowej rekrutacji, 
do której wykorzystano m.in. escape 
room, rozpoczęli swoją przygodę z ban-
kowością. Najlepsi, po zakończeniu stażu, 
otrzymali oferty stałej pracy w Banku. 
Wspólną pracą potrafimy tworzyć 
rzeczy, które są wyjątkowe. Będziecie 
mieli okazję odbywać staż w najwięk-
szym banku w Polsce, pracować przy 
najlepszej aplikacji bankowej na świecie. 
Pokażemy wam, jak być liderem rynku – 
powiedział Adam Marciniak, wiceprezes 
zarządu PKO Banku Polskiego podczas 
powitania stażystów.
Akademia stażowa w PKO Banku Pol-
skim cieszy się dużym zainteresowa-
niem wśród studentów pomimo wyso-
kich wymagań, które stawiane są 
kandydatom. 
Cieszymy się, że przyciągamy ludzi 
z pasją, którym następnie możemy 
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Bank regularnie bierze 

udział w targach pracy. 

Eksperci i rekruterzy 

PKO Banku Polskiego 

są obecni m.in. 

podczas Targów 4 sfery 

kariery, Absolvent 

Talent Days, Targów 

Pracy Szczecin czy 

Warszawskich Dni 

Informatyki. 

Zdecydowaliśmy się na współpracę z ZenCard, ponieważ dostrzegliśmy 
możliwość bezpośredniego kontaktu z naszymi klientami poprzez automa-
tyczny system lojalnościowy. Nie musimy się już martwić o drukowanie 
kart lojalnościowych, bo wszystko jest wirtualne. Jest to duża wygoda 
zarówno dla nas, jak i konsumentów. Uruchomiliśmy kampanię promo-
cyjną dla nowych klientów z rabatem 10 proc. na kolejne zakupy. Wynik 
nas zaskoczył. Aż 43 proc. konsumentów wróciło do nas w ciągu jed-
nego dnia z chęcią zrobienia zakupów. Program ZenCard naprawdę działa!

Długo szukaliśmy rozwiązań pozwalających wyprzedzić trendy w naszej 
branży. Potrzebowaliśmy technologii komunikacji oraz analityczno-kon-
trolingowej, do głębokich analiz i utrzymania kontaktu z klientem. Dzięki 
ZenCard udało nam się zaspokoić obie te potrzeby, a wynik tej integracji 
przeszedł nasze najśmielsze oczekiwania. Wspólnie z ZenCard uruchomili-
śmy w kwietniu kampanię stempelkową z czasem realizacji na 6 miesięcy, 
a dotychczas ze zniżki skorzystało już 35 proc. naszych klientów. Rzadko 
zdarza się taka skuteczność komunikacji wspartej innowacyjną technologią.

MAKS KAJOR
manager Salad Fantasy

MAREK DRESLER
prezes Zarządu FunTECH

enCard umożliwia przed-
siębiorcom organizowa-
nie w prosty sposób akcji 
promocyjnych i rabato-

wych w ich punktach handlowo-usłu-
gowych z wykorzystaniem karty lub 
gotówki i terminalu płatniczego. W efek-
cie w prosty sposób mogą zwiększyć 
sprzedaż i stworzyć własną bazę lojal-
nych klientów. Oferta ZenCard dla przed-
siębiorców – klientów PKO Banku Pol-
skiego – obejmuje doradztwo w zakresie 
przygotowania kampanii, indywidualnie 
tworzone regulaminy promocji, komuni-
kację z klientami poprzez SMS, obsługę 

posprzedażową w postaci raportów 
z kampanii, szkolenie personelu, mate-
riały marketingowe, a także zapew-
nienie zgodności z RODO. Mogą z niej 
skorzystać zarówno mikrofirmy, jak 
i małe i średnie przedsiębiorstwa oraz 
korporacje.

Nasi klienci – przedsiębiorcy korzy-
stający z terminali płatniczych – robią 
krok w przód i automatyzują swoje 
programy lojalnościowe, dzięki czemu 
mogą w prosty sposób rozszerzyć 
i uatrakcyjnić usługi, a w rezultacie 
zwiększyć sprzedaż. Oferta ZenCard 
jest dziś dostępna u wszystkich dorad-
ców firmowych PKO Banku Polskiego 
w całej Polsce i cieszy się coraz więk-
szym zainteresowaniem – mówi Łukasz 
Czech, starszy specjalista z Depar-
tamentu Klientów Małych i Średnich 
Przedsiębiorstw w PKO Banku Polskim. 

Z kwartału na kwartał dynamicznie 
rośnie liczba terminali, na których już 
działa ZenCard, a także liczba konsu-
mentów, którzy pozbywają się papie-
rowych kart stempelkowych oraz 
korzystają ze zniżek i promocji auto-
matycznie podczas płacenia swoją 
kartą płatniczą. 

Dzięki ZenCard przedsiębiorcy mają 
stałą kontrolę nad efektywnością swoich 
działań i promocji. Jesteśmy ich wirtu-
alnym działem marketingu, który pra-
cuje nawet wtedy, gdy oni odpoczy-
wają. W II kwartale liczba terminali 
z naszym programem lojalnościowym 
wzrosła ponad 4-krotnie w porównaniu 
do I kwartału, a liczba konsumentów 
zarejestrowanych w ZenCard zwiększyła 
się o 33 proc. – podkreśla Jarek Sygi-
towicz, wiceprezes ZenCard. ●

zaoferować stałą pracę. Po odbyciu stażu 
wiedzą już, z kim będą pracować i jak ta 
praca będzie wyglądała – mówi Marek 
Łach, dyrektor Centrum Ryzyka Kredy-
towego Klienta Detalicznego.
Akademie stażowe w PKO Banku Polskim 
organizowane są od wielu lat. Co roku 
o staż ubiega się około 700 kandydatów. 

NIESTANDARDOWE PODEJŚCIE
Poświęcamy dużo uwagi, aby program 
stażowy był atrakcyjny i dawał moż-
liwość nauki i rozwoju. Zależy nam 
na rekrutacji osób utalentowanych i kre-
atywnych, dlatego elementem tegorocz-
nej rekrutacji były między innymi zada-
nia w escape room – mówi Katarzyna 
Motelska, dyrektor Biura Doświadczeń 
Pracownika w PKO Banku Polskim.

Rekrutacja z wykorzystaniem pokoju 
zagadek była niestandardowym podej-
ściem, które pozwoliło obserwować 
kandydatów w nieformalnej atmosfe-
rze. Jednocześnie była to atrakcja dla 
osób aplikujących.
Nigdy wcześniej nie byłem w escape 
roomie, więc było to dla mnie ciekawe 
doświadczenie. Cały proces rekruta-
cji na staż był trudny, więc tym bar-
dziej cieszę się, że zostałem przyjęty. 
To moje pierwsze doświadczenie w tak 
dużej firmie i mam nadzieję, że będę 
mógł tutaj rozwijać swoje umiejętno-
ści – podkreśla Adrian Płosarek, staży-
sta w Departamencie Walidacji Modeli.
Dla młodych ludzi ważne jest, że staż 
mogą odbywać w dużej, stabilnej i stra-
tegicznej organizacji, jaką jest PKO Bank 
Polski.
Wiedziałam od moich znajomych, 
że wśród pracowników PKO Banku Pol-
skiego panuje przyjazna atmosfera i wiele 
można się tu nauczyć, dlatego postano-
wiłam aplikować właśnie tutaj – mówi 
Anna Pękala, stażystka w Departamen-
cie Walidacji Modeli.
Informacje na temat pracy i staży 
w PKO Banku Polskim publikowane 
są na stronie www.pkobp.pl/kariera. 
Oferty zamieszczane są także na por-
talach z ogłoszeniami o pracę oraz 
w mediach społecznościowych – na pro-
filach Banku na LinkedIn, GoldenLine 
i Facebooku. ●
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Surowy profesor, 
zodiakalna Waga 
i kluczowe decyzje

wymagający, ale cieszę się też sporym autorytetem. Mam 
nadzieję, że nie brzmi to zbyt snobistycznie (śmiech). 

Czy wykształcił Pan już jakąś gwiazdę? 
Musiałbym się skupić, bo drugich roczników wypuściłem 
już wiele… Trudno zresztą mówić o wykształceniu gwiazdy, 
bo studenci mają przed sobą jeszcze trzeci rok i rok dyplo-
mowy. Gdybym jednak miał sobie przypomnieć jakieś nazwi-
ska, to może Szymon Piotr Warszawski (m.in. „Bogowie” 
jako Andrzej Bochenek, „Belfer” jako młodszy inspektor 
Radosław Kędzierski, „Najlepszy” jako Paweł – przyp. red.).

Czy role przychodzą same, czy bierze 
Pan udział w castingach?
Musimy rozdzielić pracę w teatrze od tej poza nim. Jeśli 
chodzi o aktywność filmowo-serialową, to oczywiście chodzę 
na castingi i to po ich wygraniu otrzymałem większość 
ról, chociaż zdarzają mi się także bezpośrednie propozy-
cje. W teatrze sprawa wygląda inaczej.  Repertuar ustala 
dyrektor artystyczny i to on obsadza aktorów we współ-
pracy z reżyserem czy reżyserką. 
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Jest Pan zarówno aktorem, jak i wykładowcą. 
Jak łączy Pan te dwie funkcje? 
Funkcje te wzajemnie się uzupełniają, ponieważ doświad-
czenie, które zdobywam w teatrze, mogę przekazać stu-
dentom wrocławskiego wydziału Akademii Sztuk Teatral-
nych im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie. Wykłady 
na uczelni nie są zresztą zbyt czasochłonne, chociaż w naj-
bliższym roku akademickim może się to zmienić, bo prze-
prowadzam się do Warszawy, a zajęcia nadal będę pro-
wadził we Wrocławiu. 

Jakie zajęcia Pan prowadzi i jakie relacje 
łączą Pana ze studentami?
Od wielu lat prowadzę zajęcia na drugim roku. Przedmiot nazywa 
się: sceny współczesne. W jego ramach studenci pracują nad 
wybranymi scenami dramatów czy też dramatami z szerokiego 
wachlarza sztuk współczesnych. Sami je zresztą wskazują lub 
– jeśli nie ma propozycji – akceptują mój wybór. Ważne, aby 
materiał stanowił bazę do rozwoju, powiększania świadomości 
pracy na scenie, rozwijania umiejętności i środków aktorskich. 
Z opinii, które do mnie docierają, wynika, że jestem surowy, fo

t. 
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21 pytań do 
Adama Cywki, 
aktora grającego 
główną rolę 
przewodnika 
prowadzącego 
bohaterów spotów 
reklamowych PKO 
Banku Polskiego 
od ich pomysłu 
do kluczowych 
decyzji
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Która rola była dla Pana najważniejsza czy też 
najtrudniejsza lub dająca największą satysfakcję?
Moją ukochaną rolą filmową – w m.in. w związku z tym, 
że efekt pracy całej ekipy był wspaniały – jest rola wujka 
Jurka w filmie „Cicha noc” w reżyserii Piotra Domalewskiego. 
To produkcja, która zdobyła wiele nagród na Festiwalu Pol-
skich Filmów Fabularnych w Gdyni w 2017 r. (w tym Złote 
Lwy za najlepszy film i nagrodę za najlepszą pierwszopla-
nową rolę męską – przyp. red.) oraz liczne nagrody Pol-
skiej Akademii Filmowej (m.in. za najlepszy film, najlepszą 
główną rolę męską, najlepszą reżyserię, najlepszy scena-
riusz i najlepsze zdjęcia – przyp. red.). 
Jeśli zaś chodzi o teatr, to niedawno w Teatrze Polskim im. 
Arnolda Szyfmana w Warszawie odbyła się premiera spek-
taklu „Król” na podstawie powieści Szczepana Twardocha, 
reżyserowanego przez Monikę Strzępkę, w którym gram 
główną rolę. To było największe wyzwanie w mojej pracy 

na scenie, ponieważ mój bohater jest bokserem, a to wyma-
gało przygotowania fizycznego. Musiałem nauczyć się 
podstaw boksowania, jako że w trakcie spektaklu odbywa 
się walka bokserska. Jest oczywiście ustawiona, ale musi 
wyglądać profesjonalnie. Spektakl trwa 3,5 godziny, jestem 
niemal cały czas na scenie, więc wysiłek jest ogromny. 
Mamy mnóstwo świetnych recenzji, co ogromnie cieszy. 

Czym zajmuje się Pan po pracy?
Odpoczywam na działce, pływam, biegam… 

Czy Pana dzieci też są związane z aktorstwem?
Tak, choć każde w inny sposób. Córka, Ola, jest szefową 
bardzo prężnie działającej agencji aktorsko-producenckiej 
Jump Production. W ciągu zaledwie dwóch lat zdobyła taką 
markę, że chcą być pod jej skrzydłami największe nazwiska 
polskiego kina. W tej branży i przy silnej konkurencji wypra-
cowanie takiej pozycji w tak krótkim czasie to ogromny 
sukces. Syn, Staszek, ma już za sobą kilka ról filmowych, 
w tym dwie główne („Królewicz Olch”, „Truskawkowe dni”). 
Zaczynał jako jedenastolatek i to bez żadnej rodzinnej pro-
tekcji, wygrywał po prostu castingi. Dziś ma 18 lat i kon-
sekwentnie podąża wybraną przez siebie drogą. Jestem 
z dzieciaków zwyczajnie dumny.

Brał Pan udział w jednym z wrocławskich maratonów? 
To prawda. Przy 40-stopniowym upale wziąłem udział 
w maratonie. Było to niezwykłe przeżycie, bo przygotowy-
wałem się do niego przez kilka miesięcy pod okiem fachow-
ców. Start dał mi ogromną satysfakcję, jedną z najwięk-
szych w życiu, związaną z walką ze sobą, przełamaniem 
słabości, osiągnięciem sukcesu. Obecnie biegam znacz-
nie mniej i amatorsko, ale nie zerwałem z tym sportem. 

Czy popularność bywa męcząca? 
Z tą moją popularnością to bym nie przesadzał (śmiech). Nie 
rzucają się na mnie tłumy, nie wystają pod moimi oknami, 
więc traktuję sprawę jako element pracy, w ramach której roz-
daję autografy czy robię selfie, bo zdarzają się jedne i drugie. 

Czy współpraca z PKO Bankiem Polskim 
to pierwszy Pana udział w reklamie?
Nie, ale wcześniej robiłem to sporadycznie, chyba zaled-
wie dwa razy. 

Czy dzisiaj dobra reklama też jest sztuką? 
Jak najbardziej, zwłaszcza gdy jest zrobiona profesjonal-
nie, z pomysłem, błyskiem artystycznym. Wówczas ociera 
się o dzieło sztuki. 

Jaka musi być reklama, aby przyciągała uwagę? 
Z punktu widzenia odbiorcy mogę powiedzieć, że najważ-
niejszy jest pomysł, idea. Gdy jest ciekawa, frapująca, inte-
resująca, chwytająca, to wówczas wokół niej wszystko 
można stworzyć. 

Skoro już o ideach mowa – kampania promocyjna 
PKO Banku Polskiego, w której bierze Pan 
udział, skupia się na kluczowych decyzjach. 
Czym są dla Pana kluczowe decyzje?
Niedawno musiałem taką podjąć, przenosząc się z Wrocławia 
do Warszawy. A skoro daję taki przykład, to kluczową decy-
zją jest taka, która zmienia życie moje i najbliższych w bardzo 
znaczący sposób, czasem wywraca je do góry nogami.

Czy w takim razie Pana zaangażowanie 
w projekt Banku było kluczową decyzją?
Myślę, że była to kluczowa decyzja osób, które wybrały 
mnie na twarz kampanii (śmiech). 

Czy w życiu prywatnym stara się Pan być 
przewodnikiem po decyzjach – podpowiadać rozwiązania 
i kierować na dobre ścieżki, np. swoje dzieci?
Jestem zodiakalną Wagą, podobnie jak moja partnerka. Proszę 
sobie wyobrazić, ile energii zużywamy na wybranie stolika 
w restauracji, więc cóż dopiero mówić o kluczowych decy-
zjach życiowych. Żartuję oczywiście, ale prawdą jest, że na co 
dzień podjęcie decyzji nawet w sprawie błahostek bywa trudne. 
Jeśli chodzi o dzieci, to są już dorosłe i bardzo samodzielne, 
idą swoją drogą. Oczywiście szalenie miłe jest, gdy dziecko 
prosi o zdanie ojca niezależnie od wieku, bo wtedy mam 
możliwość podzielić się doświadczeniem i zwyczajnie pomóc, 
czasem w podjęciu właśnie kluczowych decyzji.

Czy bycie bohaterem kampanii wizerunkowej Banku jest 
dla Pana wyzwaniem zawodowym? Jak wspomina Pan 
pracę na planach spotów dla PKO Banku Polskiego? 
Jest wyzwaniem. Po raz pierwszy, jako aktor, spotkałem się 
z taką dbałością o każdy, nawet najmniejszy detal i z warian-
towością polegającą na odgrywaniu sceny na wiele spo-
sobów bez specjalnego czasu na przygotowanie się. To 
nieco męczące, ale i rozwijające. 

Czy w Pana życiu są jeszcze decyzje, 
które wciąż czekają za drzwiami?
Na pewno. Bez tego nie mielibyśmy w życiu celów. Jeśli 
jest cel, to musi być decyzja, aby go realizować. Wtedy 
mamy napęd. 

W spocie pada zdanie „pasje to też 
decyzje”. Jakie są Pana pasje?
Pasja to słowo, które ma swój ciężar, to rzecz, której odda-
jemy się niemal totalnie. Z tej perspektywy praca jest moją 
pasją. Pasjonują mnie też podróże, ale ze względu na brak 
czasu nie mogę się w nich realizować w takim stopniu, 
w jakim chciałbym.
 
Złapał Pan już „wakacyjny luz” czy urlop dopiero przed 
Panem? Podjął Pan decyzję, gdzie będzie wypoczywał?
Uczestniczę w zdjęciach do serialu, więc wypoczynek 
dopiero przede mną. Ale plany już są. Najpierw kilka dni 

spędzę w Pieninach z mamą, synem 
i siostrą, a potem z partnerką wybie-
ramy się do Chorwacji. 

Czym są dla Pana pieniądze?
To oczywiste, że komfort finansowy 
daje poczucie bezpieczeństwa, stabiliza-
cji. Pozwala spokojniej myśleć o przy-
szłości. Pieniądze po prostu dobrze 
mieć. Ale nie można się dać dla nich 
zabić ani zaharować na śmierć. Wtedy 
ich zarabianie nie ma sensu. Jestem 
teraz w takiej sytuacji, że mogę, oczy-
wiście rozsądnie, wydawać pieniądze 
bez szczególnego lęku, że to robię i jed-
nocześnie co nieco odkładać. I życzę 
sobie, żeby to się już nie zmieniło.

Na koniec pytanie o bankowanie. 
Jakim jest Pan klientem Banku? 
Nowoczesnym, korzystającym 
z mobilnych rozwiązań czy 
też przywiązanym do tradycji 
i odwiedzin w oddziałach banku?
Stale korzystam z aplikacji bankowych, 
co ułatwia życie. W oddziałach 
banku oczywiście zjawiam się, bo 
niektórych spraw nie da się załatwić 
w inny sposób, ale generalnie 
stawiam na nowoczesność. ●

Adam Cywka  
aktor teatralny, 
telewizyjny, fil-
mowy i dubbingo-
wy, wychowanek 
Państwowej Wyższej 
Szkoły Teatralnej we 
Wrocławiu. Doktor 
sztuk teatralnych. 
Pracuje jako wykła-
dowca na Wydziale 
Aktorskim we 
wrocławskim od-
dziale Akademii 
Sztuk Teatralnych 
w Krakowie. 
Od 1991 r. związany 
z Teatrem Polskim 
we Wrocławiu, 
od marca 2018 r. 
w zespole aktorskim 
Teatru Polskiego 
w Warszawie. Zagrał 
w kilkudziesięciu 
sztukach oraz równie 
dużej liczbie filmów 
i seriali. 

B I O

Pasja to słowo, które ma swój ciężar, to rzecz, 

której oddajemy się niemal totalnie. Z tej perspek-

tywy praca jest moją pasją. Pasjonują mnie też 

podróże, ale przez brak czasu nie mogę się w nich 

realizować w takim stopniu, jak bym chciał.
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W swojej twórczości 
Brandt przypominał rycer-
skie dzieje Rzeczypospolitej 
i sukcesy militarne jej wy-
bitnych dowódców: Chod-
kiewicza, Czarnieckiego 
i Sobieskiego. Malował Ko-
zaków, Tatarów, szlachtę 
i rycerstwo, był niezrówna-
nym portrecistą obyczajów 
kresowych, wybitnym ba-
talistą, wirtuozem w odda-
niu ruchu i krajobrazowego 
tła zdarzeń.

Niewątpliwie jest to ma-
larz, który tak literacko 
podchodził do tematu, że 
oddziaływał na samą li-
teraturę. Pod jego silnym 

wpływem pozostawał po-
noć Henryk Sienkiewicz, 
pisząc „Trylogię”.

Józef Brandt należy do naj-
wybitniejszych polskich 
malarzy-batalistów. Na-
ukę malarstwa rozpoczął 
w Warszawie pod okiem Ju-
liusza Kossaka. W Mona-
chium stał się przywódcą 
i „generałem” polskiej ko-
lonii artystycznej, a tak-
że nauczycielem wielu ma-
larzy. Mieszkając i tworząc 
poza krajem, nieodmiennie 
wyraźnie podkreślał swo-
ją polskość, dając jej wy-
raz choćby poprzez pod-
pisywanie obrazów „Józef 

Brandt z Warszawy”. Jego 
barwne, pełne ruchu i per-
fekcyjne warsztatowo ob-
razy podziwiano powszech-
nie, jako najlepszy przykład 
wysoko wówczas cenionej 
„szkoły polskiej”.

Oprócz ekspozycji Mu-
zeum Narodowe przygoto-
wało wiele wydarzeń towa-

rzyszących. Można wziąć 
udział w wykładach oraz 
spotkaniach tematycz-
nych. Część z nich będzie 
tłumaczona na język mi-
gowy. Nie zabraknie też 
atrakcji dla najmłodszych 
– specjalne druki dla dzieci 
i dorosłych ułatwią inter- 
aktywne poznawanie eks-
pozycji. ●

Pobiegnij w szczytnym celu!  
4. PKO Bieg Charytatywny
15 WRZEŚNIA RUSZA 4. PKO BIEG CHARY TAT YWNY, NAJWIĘKSZE TEGO 

T YPU WYDARZENIE W POLSCE. NAJBLIŻSZA EDYCJA ODBĘDZIE SIĘ POD 

HASŁEM „POMAGAMY Z KAŻDYM KROKIEM”. 

Biegacze będą rywa-
lizować i pomagać na 
12 stadionach lekko-
atletycznych w całej 
Polsce. PKO Bieg Cha-
rytatywny to bieg bez 
mety, w którym jedy-
nym ograniczeniem 
są czas i możliwości 
drużyny. Zawodnicy 
w 5-osobowych ze-
społach mają godzinę, 
by pokonać jak naj-
więcej okrążeń. Każde 
z nich zostanie prze-
liczone na posiłki dla 
najbardziej potrzebu-
jących dzieci. Środ-
ki finansowe na ten 
cel przekaże Fundacja 
PKO Banku Polskiego. 
W poprzedniej edycji 
prawie 6,5 tys. osób 
w całym kraju prze-
biegło w sumie blisko 
31 tys. okrążeń. Wysi-
łek zawodników i po-
konany dystans po-
zwolił na przekazanie 
653 tys. zł. Od pierw-

szej edycji bie-
gu kwota wynio-
sła już ponad 
1,9 mln zł.  
Ten rok bę-
dzie wyjątko-
wy. Biegacze 
startują-
cy w 4. PKO 
Biegu Chary-
tatywnym bę-
dą mieli okazję 
włożyć wyjątko-
we koszulki z logo-
typem wyłonionym 
w konkursie dla naj-
młodszych. Miały 
w nim okazję wystar-
tować dzieci w wieku 
od 5 do 13 lat, pod-
opieczni ośrodków 
i placówek opiekuń-
czo-wychowawczych, 
fundacji i stowarzy-
szeń. Zadanie polega-
ło na zaprojektowaniu 
nadruku na koszulkę. 
Projekty przedstawia-
ły m.in. biegaczy, ser-
ca, bieżnie – w różnej 

technice i konwencji 
plastycznej. Autorzy 
łączyli estetykę wy-
konania z ciekawymi 
pomysłami prezenta-
cji tematu, a koncep-
cje na przedstawie-
nie tego, jak pomagać, 
w kolejnych latach 
były przeróżne.  
Skompletuj drużynę 
i ruszaj, by pomagać! 
Zapisy rozpoczną się 
28 sierpnia. ●

Trójmiasto stolicą 
kina – 43. Festiwal 
filmowy w Gdyni 
JESIENIĄ GDYNIA ZNÓW ZAMIENI  

SIĘ W STOLICĘ KINA I ZGROMADZI 

ŚMIETANKĘ ŚWIATA SREBRNEGO 

EKRANU. 43. FESTIWAL POLSKICH 

FILMÓW FABULARNYCH ODBĘDZIE 

SIĘ W DNIACH 17–22 WRZEŚNIA .

Festiwal jest jedną z najstarszych im-
prez filmowych w Europie – istnie-
je od 1974 r. Co roku widzowie – czę-
sto jako pierwsi w Polsce – mogą 
obejrzeć najnowsze polskie produk-
cje. O statuetkę Złotych i Srebrnych 
Lwów, a także wiele nagród indy-
widualnych rywalizują najciekaw-
sze rodzime filmy, premiery, debiu-
ty i laureaci na międzynarodowych 
festiwalach filmowych. Obecnie na 
program festiwalu składają się: trzy 
sekcje konkursowe (Konkurs Głów-
ny, Konkurs Inne Spojrzenie, Konkurs 
Filmów Krótkometrażowych), sekcje 
pozakonkursowe oraz wydarzenia to-
warzyszące. Co roku wręczana jest 
nagroda Platynowych Lwów za doro-
bek życia i osiągnięcia artystyczne. 
Podczas tegorocznej gali finałowej 
statuetkę odbierze reżyser, scenarzy-
sta i aktor filmowy, poeta i malarz – 
Jerzy Skolimowski. ●
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Wystawa prac Karola Śliwki

P K O  B A N K  P O L S K I  W S P I E R A  K U L T U R Ę  I  S P O R T
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Karol Śliwka jest autorem projektów opa-
kowań, okładek książek i płyt, znaczków 
oraz plakatów. Szczególnie znane są zna-
ki graficzne, przygotowane m.in. dla In-
stytutu Matki i Dziecka, GDDKiA, Bibliote-
ki Narodowej czy WSiP. Niektóre z nich są 
dziś uznawane za kultowe – nie ma chyba 
w Polsce osoby, która nie kojarzyłaby cha-
rakterystycznej, typograficznej skarbonki 
PKO Banku Polskiego. ●

MUZEUM MIASTA GDYNI PREZENTUJE DOROBEK KAROLA ŚLIWKI, 

WYBITNEGO GRAFIKA, AUTORA PONAD 400 ZNAKÓW GRAFICZNYCH, 

W TYM LOGOTYPU PKO BANKU POLSKIEGO.

PRZYGOTOWANA PRZEZ MUZEUM NARODOWE W WARSZAWIE WYSTAWA 

MONOGRAFICZNA „JÓZEF BRANDT 1841–1915” JEST PIERWSZĄ W HISTO-

RII POLSKIEGO MUZEALNICTWA TAK SZEROKO ZAKROJONĄ PREZENTACJĄ 

DOROBKU ARTYSTY. DO KOŃCA WRZEŚNIA ZWIEDZAJĄCY MOGĄ PODZI-

WIAĆ OK. 300 DZIEŁ – OBRAZÓW OLEJNYCH, AKWAREL I RYSUNKÓW  

MALARZA. MECENASEM WYSTAWY JEST PKO BANK POLSKI. 

Podróż przez historię 
Polski z dziełami  
Józefa Brandta
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Józef Brandt  
1841–1915 
Rozszerzona 
rzeczywistość

22/06–
30/09/2018

Józef Brandt 1841–1915

PATRONAT HONOROWY WSPÓŁORGANIZATOR MECENAS WYSTAWY PARTNER WYSTAWY PARTNER MUZEUM DORADCA PRAWNY

PATRONI MEDIALNI

WYSTAWA POD HONOROWYM PATRONATEM   
WICEPREZESA RADY MINISTRÓW, MINISTRA  
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FELIETON
oszerzając wiedzę o tajni-
kach oszczędzania, przy-
glądam się narodom, 
które najchętniej odkła-
dają pieniądze. Daleko nie 
trzeba szukać, bo prawdzi-
wymi tytanami oszczędza-

nia są nasi zachodni sąsiedzi – Niemcy. 
Oszczędności posiada prawie każdy 
z nich, a rynek, z racji swoich rozmia-
rów, oferuje bogatą gamę produktów 
dostosowanych do preferencji zwią-
zanych zarówno ze sposobem loko-
wania, jak i ryzykiem. 
Gdy badacze pytają Niemców 
o powody oszczędzania, wielu z nich 
– zupełnie inaczej niż w Polsce – ma 
problem ze wskazaniem źródła takiego 
działania. Wynika to faktu, że legen-
darna niemiecka oszczędność ma już 
ponad 200 lat, a w tym czasie postawy 
związane z odkładaniem weszły już 
w krew. 
Od początku XIX w. banki i rząd przed-
stawiały oszczędzanie jako moralny 
obowiązek każdego obywatela. Takie 
argumenty trafiały na podatny grunt, 
szczególnie wśród protestantów, dla 
których skromność i oszczędność nie-
odmiennie stanowiły istotne warto-
ści. W ten sposób oszczędzanie ode-
rwało się od swojego celu i stało się 
oszczędzaniem dla oszczędzania. Taki 
stan utrzymywał się długo, aż do lat 
70. XX w., gdy pojawiły się pierwsze 
reklamy produktów finansowych. Odkła-
danie na przyszłe wydatki stało się uzu-
pełnieniem wcześniejszego oszczędza-
nia bez wskazania przyczyny, którego 
ostatecznym celem była akumulacja 
kapitału i przekazanie go następnym 
pokoleniom.

Oszczędzanie musi 
nam wejść w krew

A U T O R : 

PAWEŁ MAJTKOWSKI
A N A L I T Y K ,  E K S P E R T  F I N A N S O W Y

Kiedy Niemcy uczyli się oszczędzania, 
my mieliśmy zabory, wojny, hiperinfla-
cję i wymiany pieniędzy, dlatego oszczę-
dzanie przychodzi nam znacznie trudniej 
i częściej wolimy wydawać. Jest jednak 
coraz lepiej, bo kilkadziesiąt procent 
Polaków oszczędności posiada i z roku 
na rok są one coraz większe. 
W naszym społeczeństwie można wyróż-
nić dwie grupy – tych, którzy już oszczę-
dzają, i tych, którzy wiedzą, że powinni, 
ale jeszcze nie zaczęli. Pierwsza grupa 
ma już za sobą trudne początki, druga  
musi dopiero zacząć i dla nich niemiec-
kie doświadczenia mogą być inspirujące. 
O czym powinniśmy pamiętać w kwe-
stii oszczędzania? Przede wszystkim 
o tym, że trzeba mieć cel. Może to być 
np. zbieranie na telewizor czy komputer. 

Odkładając co miesiąc 100 zł, jeste-
śmy w stanie w ciągu roku uzbierać 
potrzebne pieniądze. A zakup wymarzo-
nego sprzętu będzie dla nas nagrodą, 
na którą czekaliśmy.
Takie oszczędzanie zwykle będzie konku-
rencją dla popularnych kredytów, które 
są tanie, ale i tak w wielu przypadkach 
za kupowaną na kredyt rzecz płacimy 
więcej. Jeśli utrzymamy nasze założenie, 
że odkładamy np. 100 zł przez rok, wów-
czas możemy kupić telewizor, za który 
raty w tej samej wysokości spłacaliby-
śmy od 1,5 roku do 2 lat. 
Ważny jest też automatyzm oszczędza-
nia, by za każdym razem nie poddawać 
się pokusie wydania pieniędzy na coś, 
na co mamy ogromną ochotę. Najlepiej 
korzystać ze stałych zleceń, by pieniądze 
automatycznie w dzień po otrzymaniu 
pensji zostały przesłane na rachunek 
oszczędnościowy. Dobrym rozwiąza-
niem może być też odkładanie stałej 
części dochodów, a gdy dostaniemy 
podwyżkę czy zarobimy dodatkowe 
pieniądze – odłożymy więcej.
I nie stawiajmy sobie, przynajmniej 
na początku, trudniejszych wyzwań. Gdy 
bowiem okaże się, że postanowiliśmy 
odkładać zbyt dużo i nagłe problemy (lub 
nasza słabość) spowodują, że przez kilka 
miesięcy nie będziemy realizować posta-
nowień, trudno będzie wrócić na wyty-
czoną ścieżkę oszczędzania. 
Trudniejsze od odkładania na nieodle-
gły konkretny cel jest zbieranie pieniędzy 
na emeryturę. Zabezpiecz się na jesień 
życia, wykorzystując produkty przygoto-
wane specjalnie do takiego oszczędzania. 
Oszczędzanie naprawdę nie jest tak 
trudne, jak się wydaje! ●

W kwestii oszczędzania Polska wciąż należy do europejskiej 

drugiej ligi. Tymczasem odkładanie pieniędzy powinno stać się 

dla nas źródłem radości, a nie tylko wyrzeczeniem.

KONTO Z NAJLEPSZĄ APLIKACJĄ  
BANKOWĄ NA ŚWIECIE
Załóż PKO Konto za Zero i złap wakacyjny luz,  
bo masz Bank w telefonie.

www.pkobp.pl, infolinia: 800 302 302 brak opłat dla numerów krajowych na terenie kraju; w pozostałych przypadkach opłata zgodna z taryfą operatora 
+48 81 535 60 60 opłata zgodna z taryfą operatora

Więcej na temat konta, w tym Taryfa prowizji i opłat bankowych na www.pkobp.pl i w placówkach Banku. Informacje na temat aplikacji IKO i wymagań technicznych do pobrania i instalacji 
są dostępne na iko.pkobp.pl oraz w placówkach Banku. Pobranie aplikacji może się wiązać z opłatą za transmisję danych. Aplikacja mobilna PKO Banku Polskiego jest zwycięzcą rankingu 
Retail Banker International z marca 2018 r., obejmującego aplikacje mobilne 100 banków z całego świata.
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