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blisko ciebie

Katyń jest symbolem zbrodni lu-
dobójstwa popełnionej na około 
22 tys. Polaków, w tym na 

ponad 15 tys. jeńców wojennych osadzo-
nych w obozach w Kozielsku, Starobielsku 
i Ostaszkowie. Byli wśród nich oficerowie 
Wojska Polskiego, policjanci i oficerowie re-
zerwy: urzędnicy, lekarze, profesorowie, 
prawnicy, nauczyciele, inżynierowie, du-
chowni, literaci, kupcy, działacze społeczni. 
Byli także bankowcy. Zostali potajemnie za-
mordowani na rozkaz najwyższych władz 
sowieckich. W Katyniu rozstrzelano 4 421 
jeńców, w Charkowie 3 820, w Kalininie 
(Twerze) 6 311 oraz 7 305 jeńców w więzie-
niach sowieckiej Ukrainy i Białorusi. 
Elicie narodu – tysiącom oficerów zamordo-
wanych w 1940 roku za wierność 
Rzeczpospolitej – należy się pamięć. 
A zbrodnia katyńska jest w zbiorowej pamię-
ci wciąż zbyt mało obecna. Chociaż minęło 
20 lat od upadku ustroju, który ukrywał praw-
dę, wiedza na temat tragicznych wydarzeń 
z 1940 roku jest niewystarczająca. Objęta 
patronatem Ministerstwa Kultury i Dzie-
dzictwa Narodowego, a organizowana przez 
Narodowe Centrum Kultury, kampania spo-
łeczno-edukacyjna „Pamiętam. Katyń 
1940” ma to zmienić. Ma także pobudzić 
do refleksji nad kształtem współczesnego 
patriotyzmu. 

Jako bank towarzyszący pokoleniom 
Polaków od ponad 90 lat, jesteśmy 

nierozerwalnie związani ze współczesną 
historią kraju. Uważamy, że naszym obo-
wiązkiem jest angażowanie się w działa-
nia historię tę przypominające, a co za 
tym idzie, wzmacniające poczucie tożsa-
mości narodowej. Z tego też względu ak-
tywnie uczestniczymy w rocznicowych 
obchodach wydarzeń na trwale wpisa-
nych w dzieje naszego kraju – mówi 
Zbigniew Jagiełło, prezes Zarządu PKO 
Banku Polskiego. 

Katyń i Smoleńsk

Na straży pamięci
W 70. rocznicę zbrodni katyńskiej 
PKO Bank Polski podjął się patrono-
wania kampanii społeczno-edukacyjnej 
„Pamiętam. Katyń 1940”.
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Katyń i Smoleńsk

Kampania „Pamiętam. Katyń 1940” przewidu-
je między innymi przygotowanie teki edukacyj-
nej „Lekcja katyńska” przeznaczonej dla na-
uczycieli i uczniów różnych poziomów edukacji 
i bezpłatne dostarczenie jej do szkół. Po-
pularyzowana będzie również specjalna strona 
internetowa www.pamietamkatyn1940.pl, 
prezentująca okoliczności i historię zbrodni 
katyńskiej. 
W sobotni poranek 10 kwietnia 2010 roku do-
tarła do kraju tragiczna wiadomość o katastro-
fie lotniczej pod Smoleńskiem, w której zginę-
li udający się na uroczystość 70. rocznicy 
zbrodni katyńskiej: prezydent Rzeczypospolitej 
Lech Kaczyński z małżonką Marią Kaczyńską, 
ostatni prezydent RP na uchodźstwie Ryszard 
Kaczorowski, posłowie i senatorowie, przed-
stawiciele Kancelarii Prezydenta, przedstawi-
ciele rządu i instytucji państwowych, przedsta-
wiciele Sił Zbrojnych, przedstawiciele 
Kościołów i wyznań religijnych, funkcjonariu-
sze Biura Ochrony Rządu, przedstawiciele 
Rodzin Katyńskich oraz goście zaproszeni na 
pokład samolotu, a także Członkowie Załogi 
samolotu. Mieli złożyć hołd ofiarom, złożyli 
ofiarę w hołdzie.
Zbigniew Jagiełło, prezes Zarządu PKO 
Banku Polskiego oraz Cezary Banasiński, 
przewodniczący Rady Nadzorczej PKO Banku 
Polskiego w imieniu własnym i pracowników 
przekazali wyrazy głębokiego współczucia ro-
dzinom i bliskim wszystkich ofiar katastrofy.
Na czas tygodniowej żałoby narodowej – na 
czas smutku, refleksji i patriotycznej  zadumy, 
bankowe flagi zostały spowite kirem i opusz-
czone do połowy.

EWS

Julian Chmielewski
Urodzony 15.04.1895 r. w Sulczówku. Członek 
POW, powstaniec wielkopolski, uczestnik wojny 
1919-1921. Prawnik, absolwent Wydziału Prawa 
Uniwersytetu Poznańskiego, zastępca dyrektora 
PKO w Grudziądzu. Zamordowany w Charkowie.

Tadeusz Edward Gutterer
Urodzony 19.10.1902 r. w Balicach (pow. mościc-
ki). Absolwent Wyższej Szkoły Handlowej, urzęd-
nik PKO ze Lwowa. Zamordowany 
w Charkowie.

Jerzy Rajmund Kamiński
Urodzony 31.08.1906 r. w Warszawie. Absolwent 
Akademii Nauk Handlowych i Przemysłowych 
w Liège, pracownik PKO w Warszawie. 
Zamordowany w Charkowie.

Aleksander Marek Kowalski
Urodzony 7.10.1902 r. w Warszawie. Absolwent 
WSH, czołowy polski hokeista, reprezentant 
Polski, dwukrotny olimpijczyk (1928, 1932), dy-
rektor V Oddziału PKO w Warszawie. 
Zamordowany w Katyniu. 

Leon Jerzy Krzywicki
Urodzony 17.10.1896 r. Doktor praw, adwokat, 
radca Prokuratury Generalnej i Pocztowej Kasy 
Oszczędności. Więzień Starobielska – na liście 
zaginionych. 

Adam Franciszek Lipowski
Urodzony 14.12.1901 r. w Inwałdzie (pow. wado-
wicki). Uczestnik wojny 1920 r. Absolwent Szkoły 
Handlowej w Bielsku, kasjer PKO. Zamordowany 
w Charkowie.

Ryszard Stanisław Piasecki
Urodzony 9.06.1913 r. w Przydrujsku na Łotwie. 
Magister prawa, absolwent UW. Pracownik PKO 
w Warszawie. Zamordowany w Katyniu. 

Michał Aleksander Pilch
Urodzony 25.09.1908 r. w Dębnie (pow. brze-
ski). Student prawa UW. Pracownik PKO. 
Zamordowany w Charkowie.

Na liście ofiar zbrodni popełnionej na polskich 
oficerach znajduje się również 75 nazwisk pra-
cowników innych banków, którzy zginęli 
w Katyniu i Charkowie, oraz nazwisk zapisanych 
na liście zaginionych.

Zamordowani przez NKWD 
pracownicy Pocztowej 
Kasy Oszczędności 
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rachunki osobiste
Konto oszczędnościowe

Zalety lokaty i konta osobistego łączy w sobie Konto 
Oszczędnościowe. Pozwala ono osiągać zyski jak na lokacie, 
oferując jednocześnie swobodę dysponowania pieniędzmi, 
podobnie jak na koncie osobistym.

Codziennie więcej

oferowane przez PKO Bank Polski  
Konto Oszczędnościowe, które 
w razie potrzeby nie zamyka dostę-
pu do zdeponowanych pieniędzy.

Oszczędzamy już od pierw-
szej wpłaconej złotówki 

– od 3,5 proc. w skali roku do 4,5 
proc. – w zależności od wysokości 
kwoty oszczędności. Oprocen-
towanie liczone jest według zmien-
nej stopy procentowej, a odsetki 
bank dopisuje na koniec każdego 
miesiąca kalendarzowego. 
Środki można wpłacać lub wypła-
cać z konta w dowolnym momen-
cie bez utraty odsetek. Można rów-
nież zrealizować przelew – także 
przez Internet lub telefon, jak rów-
nież korzystając z terminali samo-
obsługowych w wybranych oddzia-
łach PKO Banku Polskiego.
Za prowadzenie Konta Oszczędno-
ściowego oraz za korzystanie 
z usług bankowości elektronicznej 
iPKO bank nie pobiera opłaty. 
Warto dodać, że także pierwsza 
wypłata w każdym miesiącu kalen-
darzowym jest bezpłatna.
Co ważne – Konto Oszczędno-
ściowe można założyć bez ko-
nieczności otwierania konta osobi-
stego ROR. Umowa zawierana jest 
na czas nieokreślony. Konto 
Oszczędnościowe można prowa-
dzić także w euro, dolarach amery-
kańskich i frankach szwajcarskich. 
Jest to szczególnie atrakcyjna pro-
pozycja dla osób spłacających kre-
dyty mieszkaniowe w walutach wy-
mienialnych.

EWS

wają nasze pobory, renta lub eme-
rytura, a ze zgromadzonych na nim 
pieniędzy opłacamy rachunki 
i inne zobowiązania. Obciążają go 
także płatności wykonane kartą 
PKO Ekspres, z niego wypłacana 
jest gotówka w kasie czy w banko-
macie. Jeżeli mamy choćby nie-
wielką nadwyżkę finansową, warto 
założyć w ramach konta lokatę, 
która jest o wiele wyżej oprocento-
wana niż rachunek osobisty.
Dobrym rozwiązaniem jest również  

Choć oferta banku nie-
ustannie się rozszerza, 
bardzo wolno rośnie 

grupa osób, które korzystają 
z nowych propozycji. Klienci ogra-
niczają się do rachunku 
Superkonto, utyskując na niskie 
oprocentowanie swoich oszczęd-
ności. Tymczasem Superkonto nie 
jest rachunkiem oszczędnościo-
wym. To rachunek bieżący, który 
służy do prowadzenia osobistych 
finansów. Na ten rachunek wpły-
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Oszczędnościowe 
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osobistego ROR. 
Umowa zawierana 
jest na czas 
nieokreślony. 

”Środki 
można 
wpłacać lub 
wypłacać 
z konta 
w dowolnym 
momencie, 
bez utraty 
odsetek.
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Lokaty

Klientom planującym oszczędzanie w krótszym lub 
w nieco dłuższym planie PKO Bank Polski oferuje 
trzy atrakcyjne lokaty.

Nauka dodawania

Wszystkie lokaty 
mają stałe opro-
c e n t o w a n i e , 

dzięki czemu już w chwili podpisy-
wania umowy wiemy, ile zyskamy. 
Ich zaletą jest elastyczność – jeśli 
pieniądze są potrzebne wcześniej, 
można je wypłacić, nie tracąc opro-
centowania przy spełnieniu warun-
ków umowy.

Lokata 3+3 
Nie trzeba od razu decydować, czy 
oszczędzamy przez trzy miesiące, 
czy przez sześć. Po upływie pierw-
szych trzech miesięcy można  
zakończyć oszczędzanie i bank 
wypłaci 4,1 proc. (oprocentowanie 
stałe w skali roku, liczone dla rze-
czywistej liczby dni utrzymywania 
środków pieniężnych na rachunku 
lokaty, stan na 26.04.2010 r.). 
Jeżeli będziemy kontynuować  
lokatę przez kolejne trzy miesiące, 
wówczas po sześciu miesiącach 
łącznie zyskamy 4,3 proc. w skali 
roku. Tylko w przypadku zerwania 
lokaty w okresie pierwszych trzech 

miesięcy jej trwania odsetki nie 
będą naliczane. W przypadku ze-
rwania lokaty w okresie między 
czwartym a szóstym miesiącem jej 
trwania zysk wynosi 4,1 proc.  
w skali roku. Istnieje również moż-
liwość dokonania wypłaty częścio-
wej (wraz z odsetkami liczonymi 
dla rzeczywistej liczby dni utrzymy-
wania środków na lokacie): bez 
ograniczeń kwoty, ale po wypłacie 
musi pozostać na rachunku lokaty 
1 tys. zł. Jest to minimalna kwota 
lokaty.
Klient ma także możliwość auto-
matycznego przedłużenia lokaty 
na kolejny taki sam okres umowny, 
czyli na 6 miesięcy, na warunkach 
obowiązujących w dniu przedłuże-
nia umowy, o ile bank będzie nadal 
oferował rachunek tej lokaty.

Lokata 6+6 
Ta lokata daje możliwość zakoń-
czenia oszczędzania po upływie 
pierwszych sześciu miesięcy. Zysk 
z oprocentowania wyniesie wów-
czas 4,4 proc. w skali roku. Odsetki 

nie będą naliczone w przypadku 
zerwania lokaty w okresie pierw-
szych sześciu miesięcy jej trwania. 
Jeżeli będziemy kontynuowali 
oszczędzanie przez kolejne sześć 
miesięcy, oprocentowanie lokaty 
wzrośnie do 4,6 proc. w skali roku. 
W przypadku zerwania lokaty  
w okresie między siódmym a dwu-
nastym miesiącem jej trwania, 
oprocentowanie wynosi 4,40 proc. 
w skali roku i liczone jest dla rze-
czywistej liczby dni utrzymywania 
środków na rachunku. W trakcie 
trwania lokaty zawsze można wy-
płacić dowolną kwotę, pamiętając, 
aby zostawić co najmniej 1 tys. zł. 

Lokata 9+9
Jeżeli planujemy oszczędzanie  
w nieco dłuższym okresie, warto 
wybrać Lokatę 9+9. Po upływie 
pierwszych dziewięciu miesięcy 
trwania lokaty można zakończyć 
oszczędzanie. Wówczas bank wy-
płaci 4,5 proc. w skali roku. 
Utrzymując środki do końca okresu 
umownego, zyskujemy jeszcze 
wyższe oprocentowanie – 4,8 proc. 
Po upływie pierwszych dziewięciu 
miesięcy, w każdym momencie 
można zakończyć oszczędzanie, 
mając gwarancję wysokiego opro-
centowania. W przypadku zerwa-
nia lokaty w okresie między dzie-
siątym a osiemnastym miesiącem 
jej trwania oprocentowanie wynosi 
4,5 proc. w skali roku. W trakcie 
trwania lokaty można także wypła-
cić dowolną kwotę, pamiętając, 
aby na lokacie zostawić co naj-
mniej 1 tys. zł. 
Każdą z tych lokat można założyć 
w dowolnym oddziale PKO Banku 
Polskiego lub w agencji. Korzy-
stający z usług bankowości elek-
tronicznej iPKO mogą założyć lo-
katę w serwisie transakcyjnym lub 
na stronie www.pkobp.pl wypełnić 
wniosek i wysłać go on-line.

EWS
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rachunki osobiste
Bezpieczeństwo bankowości elektronicznej

Bankowość elektroniczna obchodziła niedawno w Polsce 
jubileusz dziesięciolecia. Każdy, kto z niej korzysta, chwali 
wygodę, oszczędność czasu i pieniędzy. Sceptycy podnoszą 
temat bezpieczeństwa. 

Żelazne zasady

W ciągu dziesięciu 
lat istnienia ban-
kowości elektro-

nicznej w Polsce wzrosła liczba 
banków, które ją oferują, wzbogacił 
się także zakres usług, z których 
mogą skorzystać  internauci, zwię-
kszyła się funkcjonalność rachun-
ków internetowych, a koszty po-
szczególnych usług stały się niż-
sze. Poprawiło się też bezpieczeń-
stwo transakcji.
W tempie niemal geometrycznym 
zwiększała się – i nadal powiększa 
– liczba klientów korzystających 
z bankowości elektronicznej. Ma 
ona bowiem wiele zalet, począwszy 
od niższych opłat, poprzez dostęp 
do konta 24 godziny na dobę z do-
wolnego miejsca na świecie, możli-
wości szybkiego składania wnio-
sków o kartę kredytową czy pożycz-
kę, na zakupie ubezpieczenia, jed-

nostek funduszy inwestycyjnych lub 
zakładaniu lokaty kończąc.
Choć są i tacy, którzy mówią: ow-
szem, bankowość elektroniczna 
jest opłacalna – pozwala oszczę-
dzić czas i pieniądze. Ale czy korzy-
stanie z niej jest bezpieczne? 
Przecież prasa co jakiś czas pisze 
o włamaniach na konta internetowe?
Zdaniem Związku Banków Polskich 
nasza bankowość elektroniczna 
należy do najbezpieczniejszych 
w Europie. Metody zabezpieczeń 
stosowane przez banki są coraz 
lepsze. Dlaczego zatem zdarzają 
się włamania na konta? Głównie 
dlatego, że użytkownicy bankowo-
ści elektronicznej nie są dość 
ostrożni przy korzystaniu z kompu-
tera. A przecież ochrona przed 
zagrożeniami czyhającymi w sieci 
nie jest czymś trudnym i skompli-
kowanym. Trzeba po prostu sto-

sować się do podstawowych zasad 
bezpieczeństwa.

Po pierwsze, należy korzystać 
z legalnego oprogramowania 

i regularnie je aktualizować oraz 
dbać o bezpieczeństwo własnego 
komputera poprzez stosowanie ak-
tualizowanych na bieżąco progra-
mów antywirusowych oraz firewal-
la. Jeżeli jest to tylko możliwe, pod-
czas korzystania z bankowości in-
ternetowej należy używać własne-
go komputera.
Bardzo ważne – nie wolno udostęp-
niać osobom trzecim numeru klien-
ta, haseł i elementów służących do 
generowania haseł uwierzytelniają-
cych transakcje (np. kodu z karty 
kodów jednorazowych itp.), a także 
nie podawać tego typu danych na 
nieszyfrowanych stronach interne-
towych.
Banki ciągle powtarzają, że nie 
wolno odpowiadać na e-maile, któ-
rych autorzy proszą o ujawnienie 
czy zweryfikowanie danych osobo-
wych lub informacji dotyczących 
np. numeru konta. Po otrzymaniu 
takiego e-maila należy od razu 
skontaktować się z bankiem i po-
wiadomić o otrzymaniu takiej wia-
domości. Bank nigdy nie wysyła e-
maili z prośbą o podanie numeru 
klienta i hasła logowania czy haseł 
jednorazowych służących do po-
twierdzenia transakcji.
Co jeszcze? Logując się do serwi-
su transakcyjnego, należy zawsze 
upewnić się, czy połączenie jest 
szyfrowane, sprawdzając, czy 
adres strony w oknie przeglądarki 
rozpoczyna się od https:// (adres 
legalnej strony internetowej zaczy-
na się od http://) oraz czy na pasku 
u dołu lub u góry ekranu (w zależ-
ności od wykorzystywanej przeglą-
darki) pojawia się ikona z zamknię-
tą kłódką. Po kliknięciu na kłódkę 
można sprawdzić poprawność 
oraz aktualność certyfikatu.
Przestrzegając zasad bezpieczeń-
stwa, możemy ograniczyć do zera 
ryzyko włamania na nasz rachunek 
bankowy, a co za tym idzie – kra-
dzieży znajdujących się na nim 
środków.

Maciej Kazimierski

Ważne

Poziom zabezpieczeń stoso-
wanych w polskim systemie 
bankowym jest bardzo wysoki. 
Nasza bankowość elektronicz-
na należy do najbezpieczniej-
szych w Europie. 

Bank nigdy nie wysyła e-maili 
z prośbą o podanie numeru 
klienta i hasła logowania czy 
haseł jednorazowych służą-
cych do potwierdzenia trans-
akcji.

Konto internetowe 
ułatwia robienie 
zakupów 
w Internecie.
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Pożyczka gotówkowa

Każda pora roku rządzi się swoimi prawami. Zwykle 
wiążą się one z wydatkami. Wiosna to czas, kiedy 
zazwyczaj odnawiamy mieszkania albo wpłacamy 
zaliczkę na wymarzoną wakacyjną podróż. 

Na większe i mniejsze potrzeby

Skąd wziąć na to pieniądze? 
Idealnym rozwiązaniem 
jest Max Pożyczka z Mini 

Ratą w PKO Banku Polskim. 
Minimum formalności, szybka de-
cyzja banku, wybór jednego z wa-
riantów. Pożyczka udzielana jest 
na dowolny cel. Jej minimalna wy-
sokość wynosi 500 zł netto, a mak-
symalna może wynieść do 20 tys. 
zł netto.
Standardowo Max Pożyczka z Mini 
Ratą udzielana jest bez zabezpie-
czeń i bez poręczycieli. Klienci 
PKO Banku Polskiego przedsta-
wiają jedynie dowód osobisty  
i oświadczenie o dochodach. 
Zainteresowani pożyczką, którzy 
nie są jeszcze klientami PKO 
Banku Polskiego, mogą otrzymać 
pożyczkę bez zabezpieczeń i bez 
poręczycieli jedynie na podstawie 
dowodu osobistego, drugiego do-
kumentu ze zdjęciem i oświadcze-
nia o dochodach. Warto zazna-
czyć, że zaświadczenie o zarob-
kach wymagane jest dopiero przy 
kwotach przekraczających 10 tys. 
zł lub w przypadku posiadania już 
innych pożyczek. Bez zgody 
współmałżonka można otrzymać 
pożyczkę do 8 tys. zł na standardo-
wych warunkach. 
Trzeba także wspomnieć o dwóch 
atrakcyjnych wariantach oferty. 
Pierwszy to pożyczka z oprocento-
waniem 6,99 proc. (stan na 
26.04.2010 r.). Kwota pożyczki 
może wynieść do 3 tys. zł brutto,  
a okres kredytowania do 12 mie-
sięcy. Jest to pożyczka z ubezpie-

czeniem od następstw nieprzewi-
dzianych zdarzeń losowych STU 
ERGO Hestia SA. Klienci mają 
możliwość zaciągnięcia jednej po-
życzki w ramach danej oferty, o ko-
lejne mogą się ubiegać po dokona-
niu spłaty zadłużenia z poprzedniej 
umowy. Rzeczywista roczna stopa 
pożyczki (RRSO) dla pożyczki  
w kwocie 2 tys. zł, udzielanej w od-
działach i agencjach PKO Banku 
Polskiego, spłacanej w 12 rów-
nych ratach kapitałowo-odsetko-
wych, wynosi 27,77 proc. Podane 
RRSO zawiera koszty, tj. składkę 
ubezpieczeniową w wysokości  
0,35 proc. w skali miesiąca – płat-
nej jednorazowo „z góry” za cały 
okres i podlegającej kredytowaniu 
– oraz stawkę kredytowanej prowi-

zji w wysokości 5 proc. Kwota wy-
płacana klientowi wynosi 1 823,42 
zł. Oprocentowanie zmienne wy-
nosi 6,99 proc. Trzeba dodać, że 
jeśli wnioskodawca pozostaje  
w związku małżeńskim, umowa 
pożyczki jest zawierana z oboj-
giem małżonków. 

Druga niestandardowa wer-
sja Max Pożyczki z Mini 

Ratą to pożyczka z prowizją  
0 proc. Kwota tej pożyczki może 
wynosić od ponad 3 tys. do 5 tys. zł 
brutto. Okres kredytowania wynosi 
natomiast 12 miesięcy. Jest to po-
życzka z ubezpieczeniem od na-
stępstw nieprzewidzianych zda-
rzeń losowych STU ERGO Hestia 
SA. RRSO dla pożyczki w kwocie  
4 tys. zł, udzielanej w oddzia- 
łach i agencjach PKO Banku 
Polskiego klientom posiadającym 
ROR w PKO Banku Polskim od  
co najmniej sześciu miesięcy, spłaca-
nej w 12 równych ratach kapitałowo-
odsetkowych, wynosi 26,84 proc.  
Podane RRSO zawiera koszt skład-
ki ubezpieczeniowej w wysokości 
0,35 proc. w skali miesiąca – płatnej 
jednorazowo „z góry” za cały okres 
i podlegającej kredytowaniu. Kwota 
wypłacana klientowi wynosi  
3 838,77 zł. Warto zaznaczyć, że 
prowizja za udzielenie pożyczki to 
0 proc. Oprocentowanie zmienne 
wynosi 15,99 proc. Jeśli wniosko-
dawca pozostaje w związku mał-
żeńskim, umowa pożyczki jest za-
wierana z obojgiem małżonków  
(stan na 26.04.2010 r.).
Max Pożyczka z Mini Ratą dostęp-
na jest w oddziałach i agencjach 
PKO Banku Polskiego oraz przez 
Internet i telefon. Na stronie  
www.pkobp.pl znajduje się także 
kalkulator, dzięki któremu możemy 
obliczyć wysokość miesięcznej 
raty przy wprowadzonych parame-
trach pożyczki – jej wysokości  
i okresie spłaty.

WS

Standardowo Max 
Pożyczka z Mini 
Ratą udzielana jest 
bez zabezpieczeń  
i bez poręczycieli. 
Klienci PKO 
Banku Polskiego 
przedstawiają 
jedynie dowód  
osobisty  
i oświadczenie  
o dochodach.
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karty bankowe

Karta samych 
korzyści 

PKO Ekspres

Bezpieczna, niezawodna i z przyjemnością podawana sprzedawcy. 
Taka powinna być karta. Jest nią na pewno, towarzysząca od lat 
ponad sześciu milionom Polaków, karta PKO Ekspres. 

Można nią zapłacić za 
kawę, meble, ubra-
nia, książki czy bile-

ty. Oczywiście wszędzie tam, gdzie 
jest terminal. Szybko, sprawnie 
i bezpiecznie. Nie wszyscy jednak 
doceniają jej możliwości. Wielu 
osobom kojarzy się raczej z banko-
matem, z którego pomaga nam 
wypłacać gotówkę, aby później 
w restauracji, salonie meblowym, 
sklepie z odzieżą, księgarni czy na 
dworcu wyjąć z portfela odpowied-
nią liczbę banknotów. Czy zdajemy 
sobie sprawę, że niepotrzebnie po-
wielamy pewne czynności, tracąc 
na nie czas i energię? Warto wal-
czyć ze stereotypem, że jeżeli 
chcemy coś kupić, musimy za to 

zapłacić gotówką. 
Karta, podobnie jak tele-
fon komórkowy, stała się 
nieodłącznym elemen-
tem codzienności. Coraz 
więcej osób ma przy 
sobie tylko kilkanaście 
lub kilkadziesiąt złotych 
– tak „na wszelki wypa-
dek”. Płacą kartą. Tak 
jak Czytelnicy „Porad-
nika Bankowego”, któ-
rzy spróbowali i dzisiaj 
bez karty nie wycho-
dzą z domu. Chyba że 
na spacer z psem. 

Pani Wiesława jest właścicielką 
gospodarstwa agroturystyczne-
go w okolicach Działdowa. Od 
lat prowadzi domową i firmową 
księgowość. Jest tradycjonalist-
ką i z nieufnością podchodzi do 
nowinek. Jednak przyjmuje te, 
które ułatwiają życie. Od lat ma 
konto w PKO Banku Polskim, ale 
jej karta PKO Ekspres długo leżała 
bezczynnie w szufladzie. Przełom 
nastąpił, kiedy apteka obok jej 
domu zaczęła przyjmować płatno-
ści również kartami. 
Klienci mojego pensjonatu to za-
równo stali goście, jak i odwiedza-
jący nas sporadycznie. Nieustannie 
pracuję nad tym, aby mój pensjo-
nat szedł z duchem czasu. 
Owszem, podaję chleb własnego 
wypieku i jajecznicę z jajek z moje-

go kurnika, ale goście mogą korzy-
stać w salonie z komputera podłą-
czonego do Internetu. Myślę też 
o tym, żeby mogli zapłacić za pobyt 
kartą. Już niedługo będę miała ter-
minal. Muszę podążać za trendami 
rynkowymi i oczekiwaniami moich 
gości. 
Najpierw musiałam przekonać się 
do bankomatu, a później do płace-
nia kartą. Początki nie były łatwe. 
Bałam się, że nie zdążę przeczytać 
wszystkich poleceń oraz że ma-
szyna nie wypłaci mi pieniędzy 
i wszystko stracę. Rzeczywistość 
okazała się o wiele łaskawsza 
i wszystko się udało – bankomat ze 
mną współpracował i wypłacał żą-
daną kwotę. Byłam z siebie bardzo 
dumna, bo nauczyłam się wypła-
cać gotówkę, nie odwiedzając 
banku. Ale od płacenia w sklepach 
stroniłam. Działdowo nie jest 
dużym miastem. Punktów, które 
akceptowały karty, też było niewie-
le. Na początku tylko stacje benzy-
nowe i niektóre apteki. A od nie-
dawna również większe sklepy 
spożywcze.
Długo przygotowywałam się do de-
biutu płatniczego. Najpierw upew-
niłam się w banku, że za płatności 
nie zapłacę prowizji, a później ob-
serwowałam, jak kartami płacą inni 
klienci. W końcu nadszedł ten 
dzień. Wybrałam aptekę, ponieważ 

zapłacić gotówką. 
Karta, podobnie jak tele-
fon komórkowy, stała się 
nieodłącznym elemen-
tem codzienności. Coraz 
więcej osób ma przy 
sobie tylko kilkanaście 
lub kilkadziesiąt złotych 
– tak „na wszelki wypa-

Pani Wiesława jest właścicielką 

Karta służy nie 
tylko do 
wypłacania 
gotówki 
z bankomatu, ale 
przede wszystkim 
do płacenia.
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W pigułcedobrze znałam się z farmaceutą, 
którego uprzedziłam, że kartą będę 
płacić pierwszy raz. Wszystko się 
udało, szybko i sprawnie. Wpisałam 
PIN, zatwierdziłam, a czekając na 
akceptację, pakowałam lekarstwa. 
Bardzo mi się to spodobało. Teraz, 
kiedy muszę zapłacić za zakupy, 
odruchowo z portfela wyjmuję 
kartę. Polecam wszystkim niezde-
cydowanym, aby spróbowali, po-
nieważ karta PKO Ekspres na-
prawdę ułatwia życie i oszczędza 
czas.

Pan Daniel z Wrocławia. 
Pracownik małej firmy budowla-
nej. Ojciec 13-letniego Wojtka. 
Uważa, że zajmowanie się do-
mowymi finansami jest trudne, 
ale podstawowe informacje  
o możliwościach swojego ra-
chunku powinien znać każdy. 
Dlatego zawsze czyta korespon-
dencję przysyłaną przez PKO 
Bank Polski. Uważa za oczywiste, 
że dzisiaj niektórych rzeczy nie da 
się uniknąć i do tego zalicza inter-
netowy dostęp do rachunku oraz 
karty płatnicze. 
Staram się podążać za nowościa-
mi – zarówno w pracy, jak i w oso-
bistych finansach. Inaczej buduje 
się domy dzisiaj, a inaczej chociaż-
by dwadzieścia lat temu. Już 
dawno nie miałbym klientów, gdy-
bym nadal stosował produkty  
i technologie obowiązujące w bu-
downictwie jeszcze kilka lat temu. 
Podobnie jest z bankowością. 
Dzisiaj bank nie zachęca mnie do 
korzystania z czeków, ale do pła-
cenia kartą kredytową i inwestowa-
nia w fundusze. To są fakty. 
Wszystkich niezdecydowanych  
i tak rzeczywistość doścignie. 

Bycie na bieżąco daje mi nie tylko 
satysfakcję, ale zdecydowanie uła-
twia życie. Staram się swoją wie-
dzę przekazywać również mojemu 
synowi. Dlatego, kiedy tylko Wojtek 
skończył 13 lat, postanowiłem 
otworzyć mu Superkonto Graffiti  
z kartą debetową. Nie miał z tym 
większego problemu. Czuł się bar-
dzo doceniony, kiedy doradca  
w banku poprosił go o wybór jed-
nego z trzech wizerunków karty. 
Dzisiaj kieszonkowe przelewam na 
konto Wojtka przez Internet w ra-
mach iPKO, a on korzysta z otrzy-
manych pieniędzy, płacąc kartą 
PKO Graffiti za płyty czy bilety do 
kina. Karta przydaje się też bardzo 
podczas wyjazdów, np. na wy-
cieczkach. 

Z Czytelnikami rozmawiała  
Edyta Skorupska

 Q Kartą można płacić codziennie za zakupy, 
przez całą dobę, korzystając ze środków zgroma-
dzonych na rachunku oszczędnościowo-rozlicze-
niowym.

 Q Można wypłacać gotówkę z bankomatów oraz 
terminali na poczcie, a także w sklepach oferują-
cych usługę cash back.

 Q W bankomatach PKO BP przy użyciu karty 
można nie tylko bezpłatnie wypłacać gotówkę, ale 
także sprawdzić stan rachunku, doładować kartę 
telefoniczną czy złożyć depozyt kopertowy.

 Q Brak opłat i prowizji za operacje płatnicze oraz 
wypłatę gotówki w sieci bankomatów PKO BP. 

 Q Limit wypłaty gotówki wynosi maksymalnie  
5 tys. zł dziennie, natomiast maksymalny limit 
transakcji płatniczych – 8 tys. zł dziennie.

 Q PIN do karty jest tajemnicą jej właściciela. Nie 
należy go przechowywać razem z kartą.

Jak chronić karty?

W portfelach klientów PKO Banku Polskiego znajduje się  
ok. 7,5 miliona kart. Nigdy więc za dużo porad, jak dbać  
o ich bezpieczeństwo, aby nie ponieść strat.

Droższe niż gotówka

Najprostsza reguła 
b e z p i e c z e ń s t w a 
głosi, aby kierować 

się zdrowym rozsądkiem. Niekiedy 
jednak to nie wystarcza. Warto 
więc przypomnieć, że zarówno na 
banku, jak i na posiadaczach kart, 
ale także na sprzedawcach ciążą 
pewne obowiązki wynikające  
z ustawy o elektronicznych instru-
mentach płatniczych. Służą one 
bezpieczeństwu naszych pieniędzy. 
Podstawowe reguły dotyczą troski 
o numer PIN, przechowywania 
karty, posługiwania się nią pod-
czas zakupów czy wypłacania go-
tówki z bankomatu. Dotyczą one 
zarówno kart wydawanych do ra-
chunku osobistego, jak i kart kre-
dytowych.
Najpierw kilka słów o numerze 
PIN, który jest kluczem do naszych 

pieniędzy. Otrzymujemy go pocz-
tą, w specjalnej kopercie, uniemoż-
liwiającej jego poznanie osobie 
niepowołanej. Bank prosi, by zapa-
miętać ten numer i zniszczyć ko-
pertę. Czy wszyscy tak robią? 
Jeśli nie ufamy swojej pamięci, 
warto zapisać PIN, ale w miejscu, 
które znamy tylko my. Na pewno 
nie należy zapisywać numeru PIN 
na karcie, ani też przechowywać 
go razem z kartą. Kartę natomiast, 
zaraz po otrzymaniu, należy podpi-
sać i nie udostępniać jej nikomu.
Następna zasada dotyczy kart  
kredytowych: chroń numer karty  
i inne poufne kody umożliwiające 
dokonanie transakcji (numer PIN, 
numer CVV), by obcy nie mogli 
wejść w jego posiadanie, rejestru-
jąc obraz karty np. przy użyciu tele-
fonu komórkowego z aparatem  
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fotograficznym, kamerą video lub  
w inny sposób.

Należy też zachować rozwa-
gę przy przekazywaniu nu-

meru karty. Nie powinniśmy udo-
stępniać go nikomu, kto do nas 
dzwoni, przedstawiając się jako 
przedstawiciel banku czy sprze-
dawca sklepu internetowego lub 
biura podróży. Nie ma zwyczaju, 
by firmy dzwoniły, prosząc telefo-
nicznie o numer karty kredytowej. 
Nigdy też nie należy odpowiadać 
na wiadomości otrzymywane pocz-
tą elektroniczną, w których nadaw-
ca prosi o podanie informacji o kar-

bank i okolice

cie, ani na e-maile, które zaprasza-
ją do odwiedzenia strony interneto-
wej w celu weryfikacji danych,  
w tym danych o kartach. Ten ro-
dzaj oszustwa nazywany jest „phi-
shingiem”. Informacji o naszej kar-
cie nie należy również podawać na 
stronach internetowych, które nie 
są bezpieczne, np. na stronach 
nieznanych bliżej firm, oferujących 
markowe towary w rewelacyjnych 
cenach.
Inna zasada mówi, aby stojąc  
w kolejce do kasy, nie pokazywać 
wachlarza kart. Warto nosić ze 
sobą tylko te karty, których rzeczy-
wiście potrzebujemy. Te, których 
używamy okazjonalnie, zostawmy 
w domu. Zróbmy tak również 
wtedy, kiedy użycie karty jest mało 
prawdopodobne, a można narazić 
się na jej utratę (np. zakupy na ba-
zarze). Dobrym rozwiązaniem jest 
też noszenie kart w portfelu, po 
który rzadko sięgamy, albo w od-
dzielnej, zamykanej przegródce lub 
etui. Natomiast w przypadku, kiedy 
znajdziemy się w sytuacji, która 
sprzyja kradzieży (np. wsiadanie do 
pociągu), trzeba sprawdzić, czy 
karty są na swoim miejscu. 
Podczas transakcji nie należy tra-
cić karty z pola widzenia. Na szczę-
ście do przeszłości należą już 
czasy, kiedy w restauracji był tylko 
jeden terminal i kelner odchodził  
z kartą na zaplecze, by dokonać 
transakcji. Po każdej transakcji 

kartę należy odebrać wraz z wy-
drukiem. Jeżeli natomiast jakaś 
transakcja nie doszła do skutku, 
także należy pamiętać, aby ode-
brać wydruk z terminala. 

Transakcje kartowe należy 
traktować z podobną rozwa-

gą jak inne operacje dokonane na 
rachunku. Po otrzymaniu wyciągu 
rachunku (w przypadku kart debe-
towych) i zestawienia transakcji 
pozostałych kart warto uważnie 
sprawdzić wykonane operacje.  
W szybkiej weryfikacji pomogą 
nam zachowane pokwitowania. 
Warto pamiętać, aby wszystkie do-
kumenty zawierające numer karty, 
nasze dane personalne  
i adresowe, przed wyrzuceniem  
– zniszczyć. Jeżeli natomiast prze-
prowadzamy się, nie zapomnijmy 
jak najszybciej poinformować 
banku o zmianie adresu, po to, 
żeby korespondencja i ewentual-
nie nowa karta nie trafiła w niepo-
wołane ręce. 

Jeśli mimo zachowania zasad 
bezpieczeństwa utraciliśmy  

  kartę, powinniśmy niezwłocznie  
powiadomić o tym bank. W tym 
celu należy skontaktować się z do-
stępnym przez 24 godziny centrum 
telefonicznym – tzw. kartolinią. Jej 
numer jest łatwy do zapamiętania 
– 0801 124 365 (1 oznacza cały 
dzień, 24 – godziny, 365 – dni).  
Z zagranicy dostępny jest numer 
+48 22 639 66 00. Warto mieć te 
numery zawsze przy sobie.
Zgodnie z polskim prawem,  
z chwilą zgłoszenia utraty karty od-
powiedzialność za przeprowadzo-
ne nią transakcje ponosi bank. 
Natomiast odpowiedzialność wła-
ściciela karty (za transakcje prze-
prowadzone przed zgłoszeniem jej 
utraty) wynosi równowartość  
150 euro. Warunkiem jest jednak 
przestrzeganie umowy o wydanie 
karty oraz regulaminu, który stano-
wi integralną część umowy. Postę-
powanie zgodnie z wymienionymi 
wyżej zasadami daje użytkowni-
kom kart komfort bezpieczeństwa.

Joanna Zielińska

Ważne

 Q Podpisz kartę zaraz po jej 
otrzymaniu.

 Q Nie ujawniaj nikomu nume-
ru PIN.

 Q Chroń numer swojej karty  
i inne poufne kody umożliwiają-
ce dokonane transakcji (CVV, 
CVC).

 Q W bankomacie lub termina-
lu PIN wprowadzaj jak najdys-
kretniej.

 Q Podczas transakcji płatniczej 
nie trać karty z pola widzenia.

Kartę, która 
straciła ważność, 
należy zniszczyć.
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Radzimy

Rozmowa z komisarzem Arturem 
Błaszakiem, zastępcą komendanta 
Komisariatu Policji Poznań-Stare 
Miasto.

Pilnuj portfela

Panie komendancie, kradzieże 
kieszonkowe stały się prawdzi-
wą plagą, a przecież w portfe-
lach nosimy zarówno pieniądze, 
jak i karty bankowe. Dlaczego te 
kradzieże są tak uciążliwe?
Głównie dlatego, że wykrywalność 
kradzieży kieszonkowych jest 
niska, co wynika z faktu, że prak-
tycznie przestępcy nie zostawiają 
śladów, a stosowane przez nich 
sposoby i rekwizyty skutecznie od-
wracają uwagę pokrzywdzonych  
i ewentualnych świadków. Nie-
wielka jest więc szansa na odzy-
skanie skradzionych przedmiotów  
i zatrzymanie sprawcy na tzw. go-
rącym uczynku.

Kto jest najczęstszą ofiarą kie-
szonkowców?
Bardzo często ofiarami kieszon-
kowców padają mężczyźni trzyma-
jący portfele w tylnej kieszeni 
spodni oraz kobiety z torebkami 
przewieszonymi przez ramię. 
Złodzieje często też wykorzystują 
fakt, że ofiara zajęta jest np. słu-
chaniem muzyki z telefonu czy od-
twarzacza MP3, pisaniem i wysyła-
niem SMS-ów.

Jak działają kieszonkowcy?
Kieszonkowcy działają przeważnie 
w grupach kilkuosobowych,  
w skład których mogą wchodzić 
także kobiety i dzieci. Często są to 
osoby elegancko ubrane, miło  
wyglądające, wzbudzające zaufa-
nie. Kradzieży dokonuje jeden  
z nich, a pozostali odwracają 
uwagę, ubezpieczają, przechwytu-
ją łup itp. Nie mają bagażu,  
który krępowałby ruch, a najczę-
ściej trzymają w ręce typową torbę 
„reklamówkę” lub przewieszony 

przez ramię płaszcz albo kurtkę. 
Przede wszystkim wykorzystują 
tłok w przejściach, kolejkach, na 
korytarzach, a także tzw. gorączkę 
przed podróżą, zajmowanie miejsc, 
układanie bagażu – aranżują wtedy 
przypadkowe potrącenia lub po-
tknięcia. Za upatrzoną ofiarą potra-
fią chodzić nawet kilka godzin, cze-
kając na dogodną dla siebie  
okoliczność. Skradzione portfele  
i saszetki są – po natychmiasto-
wym przekazaniu ich „obstawie” – 
opróżniane i wyrzucane, ale doku-
menty i klucze mogą posłużyć do 
okradzenia domu lub biura ofiary. 

Czy mają jakieś typowe techniki 
działania?
Podstawową metodą jest „sztuczny 
tłok”, który usypia czujność ofiary. 
Często stosuje się również technikę 
„na kosę”, czyli kradzież dokonywa-
ną przez przecięcie kieszeni, toreb-
ki lub siatki. Kiedy słyszymy okrzyk 
„uwaga, złodzieje!”, nie sięgajmy 
odruchowo po portfel, bo wskazuje-
my potencjalnym złodziejom miej-
sce, gdzie go nosimy. Popularna 
jest też metoda „zza parawanu” – 
sprawca, dla ukrycia swojego dzia-
łania, posługuje się przewieszonym 
przez rękę płaszczem.

Jak wygląda przeciętny zło-
dziej?
Kieszonkowcem może być każdy 
– młody przystojny mężczyzna, no-
bliwy emeryt, bezradna staruszka 
czy niewinnie wyglądające dziec-
ko. „Specjaliści” starają się niczym 
nie wyróżniać. 

Jakich rad udzieliłby Pan kobie-
tom?
Pieniądze w torebce najlepiej prze-

chowywać w niewielkich kwotach 
w kilku miejscach. Poza tym, za-
równo pieniądze, jak i dokumenty 
czy klucze warto chować w prze-
gródce z dodatkowym zapięciem. 
Rzeczy wartościowych i portfela 
nie można nosić w reklamówkach, 
bo łatwo je przeciąć. W miejscach 
o dużym natężeniu ruchu torebkę 
należy trzymać szczególnie 
mocno, aby nie zwisała swobod-
nie, a najlepiej, żeby znajdowała 
się z przodu. W trakcie zakupów 
nie warto prezentować zawartości 
portfela. Nie wolno też zostawiać 
torebki na siedzeniu podczas ka-
sowania biletu w autobusie lub 
tramwaju, żeby zarezerwować 
sobie miejsce siedzące.

A co poradziłby Pan mężczy-
znom?
Portfela bezwzględnie nie można 
nosić ani w tylnej kieszeni spodni, 
ani w bocznej kieszeni marynarki 
lub płaszcza. Warto mieć, umiesz-
czoną w nietypowym miejscu, kie-
szeń przeznaczoną na pieniądze. 
Nie należy nosić portfela tak gru-
bego, że widać go niezależnie od 
tego, w której kieszeni jest schowa-
ny. Nie warto umieszczać go  
w lewej wewnętrznej kieszeni ma-
rynarki – lepiej przełożyć go do 
prawej. W publicznych miejscach 
zapinamy marynarki i płaszcze, 
szczególnie, gdy obie ręce są zaję-
te bagażem. W kawiarni nie wie-
szajmy marynarki z portfelem na 
oparciu krzesła.

Ostatnia rada na zakończenie…
Nie licz na to, że złapiesz kieszon-
kowca – postaraj się udaremnić 
mu kradzież.

Rozmawiała Ilona Długa

”Bardzo 
często ofia-
rami kieszon- 
kowców 
padają 
mężczyźni 
trzymający 
portfele  
w tylnej 
kieszeni 
spodni oraz 
kobiety  
z torebkami 
przewieszo-
nymi przez 
ramię.
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bank mlodych

Gimnazjaliści 
– ekonomiści

Pińczowski turniej

Po raz jedenasty odbył się 
Międzygimnazjalny Turniej Wiedzy 
Ekonomicznej w Gimnazjum nr 2  
w Pińczowie. Przystąpili do niego 
uczniowie, którzy dobrze opanowali 
matematykę oraz wiedzę  
o gospodarce i finansach. 

Gimnazjum nr 2 w Krośnie 
(24,5 pkt. – V miejsce), Katarzyna 
Oleś – Gimnazjum nr 23 w Kielcach 
(24,5 pkt. – V miejsce), Katarzyna 
Pisarz – Miejskie Gimnazjum 
nr 3 w Dębicy (24,5 pkt. – V miej-
sce), Filip Szukała – Miejskie 
Gimnazjum nr 2 w Dębicy (24,5 
pkt. – V miejsce).
Najlepsze okazało się Gimnazjum 
nr 23 w Kielcach. Cała trójka re-
prezentantów tej szkoły znalazła 
się na pierwszych 15 miejscach, 
dzięki czemu gimnazjum otrzyma-
ło zestaw komputerowy. Cenne  
i wartościowe nagrody ufundował 
Narodowy Bank Polski, który po 
raz trzeci wsparł wspólne działa-
nie Gimnazjum nr 2 w Pińczowie  
i PKO Banku Polskiego.
Turniej wymyślili 11 lat temu 
uczniowie – członkowie SKO 
w Gimnazjum nr 2 w Pińczowie 

Polski. Zgłoszeń było rekordowo 
dużo, lecz wiele szkół nie miało 
możliwości oddelegowania swoich 
nauczycieli. Zadaniem uczestni-
ków było rozwiązanie czterech 
zadań z zakresu kapitalizacji odse-
tek, kredytów, skal podatkowych 
czy obliczania wysokości prowizji 
oraz udzielenie odpowiedzi  
w sprawdzianie wiedzy ekono-
micznej. 
Zwycięzcą XI edycji turnieju został 
Dawid Suder z Korzkwi, któremu 
27,5 pkt. zapewniło I miejsce i mar-
kowego laptopa. Drugie miejsce  
z liczbą 26,5 pkt. zajął Daniel 
Wdowicz z Gimnazjum nr 23  
w Kielcach, a o 0,5 pkt. mniej uzy-
skał Michał Kowal z Gimnazjum nr 
4 w Stalowej Woli. Kolejne miejsca 
zajęli: Wojciech Hedloff – Gimna-
zjum nr 25 we Wrocławiu (25,5 pkt. 
– IV miejsce), Artur Pelcza – 

Przygotowania do turnieju 
rozpoczynają się już we 
wrześniu – na początku 

roku szkolnego. W pierwszym, 
szkolnym, etapie uczniowie po-
znają zagadnienia, które są przed-
miotem turnieju, trenują rozwiązy-
wanie zadań i na koniec – współ-
zawodniczą w rozwiązywaniu 
zadań. Trójka najlepszych zawod-
ników razem z opiekunem przy-
jeżdża wiosną do Pińczowa.
W tym roku w turnieju wzięło udział 
80 trzyosobowych zespołów z całej 

Skupienie pomaga w rozwiązywaniu zadań.

Laureaci turnieju z dyrektorem Gimnazjum nr 2  
w Pińczowie Sławomirem Spaczyńskim.
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Tegoroczne zadania

1 Bank proponuje panu Nowakowi lokatę terminową z kwartalną 
kapitalizacją odsetek oprocentowaną na 15 proc. w skali roku. 

Pan Nowak chciałby wiedzieć, jaką kwotę powinien zdeponować  
w banku, aby po trzech latach zgromadzić 10 tys. zł.

2 Odsetki od dwóch kredytów budowlanych o całkowitej wysoko-
ści 100 tys. zł wynoszą rocznie 3 150 zł, przy czym stopa pro-

centowa jednego kredytu wynosi 3 proc., a drugiego 3,5 proc. Jaka 
jest wysokość każdego kredytu? 

3 Poniżej przedstawiono obowiązującą w 2008 roku skalę podat-
kową podatku PIT:

do 3 089 zł – 0 zł;
od 3 090 zł do 44 490 zł – 19 proc. minus kwota 586,85 zł;
od 44 490 zł do 85 528 zł – 7 866,25 zł plus 30 proc. nadwyżki 
ponad 44 490 zł;
od 85 528 zł 20 177,65 zł plus 40 proc. nadwyżki ponad 85 528 zł.
Po wypełnieniu formularza podatkowego okazało się, że podatek 
należny pana Adama wynosi 9 889,45 zł. 
• Oblicz podstawę obliczenia podatku pana Adama.
• O ile procent wzrósłby podatek pana Adama, gdyby jego podsta-

wa wzrosła o 100 proc.? Wynik podaj z dokładnością do 1 proc. 

4 Wysokość prowizji, którą klient płaci w pewnym biurze makler-
skim przy każdej zawieranej transakcji kupna lub sprzedaży 

akcji jest uzależniona od wartości transakcji:

• przy transakcji do 500 zł prowizja wynosi 15 zł;
• od 500,01 zł do 3000 zł – 2 proc. wartości transakcji plus 5 zł;
• od 3000,01 zł do 8000 zł – 1,5 proc. wartości transakcji plus 20 zł;
• od 8000,01 zł do 15000 zł – 1 proc. wartości transakcji plus 60 zł;
• powyżej 15 000 zł – 0,7 proc. wartości transakcji plus 105 zł.

Klient zakupił za pośrednictwem tego biura maklerskiego 530 akcji  
w cenie 25 zł za jedną akcję. Po roku sprzedał wszystkie kupione 
akcje po 45 zł za jedną sztukę. Oblicz, ile zarobił na tych transak-
cjach po uwzględnieniu zapłaconych prowizji.

5 Ostatnie zadanie wymagało udzielenia odpowiedzi na 12 nieła-
twych pytań. 

 Podczas omawiania historii pieniądza pojawiają się imiona róż-
nych osób: Midas, Krezus, Charon, Judasz. Napisz, kim byli i jaki był 
ich związek z pieniędzmi.  Wyjaśnij pojęcia: numizmatyka, awers, 
rewers, kruszec, aliaż.  Co oznacza termin „psucie monet"?  Co 
oznacza określenie, że moneta jest ze złota próby 900?  Jak nazy-
wa się rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy dla studentów w 
PKO Banku Polskim?  Co to jest hiperinflacja?  Co jest środkiem 
płatniczym ?  Co to są oszczędności?  Co to jest deficyt budżeto-
wy?  Co to jest podaż pieniądza?  Jak nazywa się towarzystwo 
emerytalne PKO Banku Polskiego?  Co to jest budżet państwa?

Odpowiedzi można znaleźć na stronie Gimnazjum nr 2 w Pińczowie 
www.gm2.pinczow.com

wraz ze swoją opiekunką Hanną 
Mitką-Marszalik – zastępcą dyrek-
tora szkoły. W pierwszym turnieju 
uczestniczyło 43 uczniów z trzech 
gimnazjów powiatu pińczowskie-
go. W ciągu dwóch lat jego sława  
i znaczenie rosły. Dlatego od trze-
ciej edycji do organizacji turnieju 
włączył się PKO Bank Polski. Nie 
do przecenienia jest jednak 
ogromne zaangażowanie w orga-
nizację uczniów – członków SKO, 
dyrekcji oraz wszystkich pracow-
ników Gimnazjum nr 2 w Piń-
czowie, którzy troszczą się o noc-
legi swoich gości, posiłki, przygo-
towanie sal, organizację wycie-
czek na czas sprawdzania prac  
i zapewniają dobrą atmosferę 
podczas turnieju. Nie żałują na to 
własnego czasu.
Oprócz NBP i PKO BP turniej 
wspierają: Urząd Miasta Pińczów, 
Kuratorium Świętokrzyskie i firmy 
pińczowskie, które przekazują pie-
niądze, nagrody i artykuły spożyw-
cze. Bez tego organizacja tak wiel-
kiego przedsięwzięcia nie byłaby 
możliwa.
Zainteresowani udziałem w turnie-
ju powinni odwiedzić stronę inter-
netową szkoły www.gm2.pinczow.
com, gdzie opublikowane są za-
dania z poprzednich edycji kon-
kursu i zadania „treningowe”, kon-
spekty lekcji, wyjaśnienia pojęć 
ekonomicznych oraz zdjęcia.

Dawid Glaudel
Fot. D. Glaudel

Tegoroczne zadania nie należały do najłatwiejszych.

”Turniej 
wymyślili  
11 lat temu 
uczniowie  
– członkowie 
SKO  
w Gimnazjum 
nr 2  
w Pińczowie 
wraz ze 
swoją 
opiekunką 
Hanną Mitką-
Marszalik.
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dom i mieszkanie

Nowe przepisy

Celem wprowadzenia świadectwa charakterystyki energetycznej 
było zwiększenie świadomości dotyczącej energochłonności 
użytkowanych przez nas budynków. 

Świadectwo charakterystyki  
energetycznej
Ważne

Świadectwo charakterystyki 
energetycznej budynku jako 
podstawową wartość przedsta-
wia współczynnik EP – energii 
pierwotnej. Mówi on o rocznym 
zapotrzebowaniu na nieodna-
wialną energię pierwotną  
w przeliczeniu na 1 metr kwa-
dratowy powierzchni o regulo-
wanej temperaturze powietrza, 
wyrażoną w kilowatogodzinach 
w skali roku (kWh/m2/rok). 
Podstawą do wyliczenia jest 
wartość rocznego zapotrzebo-
wania na energię pierwotną 
przez system grzewczy i wen-
tylacyjny, przygotowania cie-
płej wody użytkowej oraz napę-
du urządzeń pomocniczych 
(system wentylacji, kocioł ga-
zowy itp.) i powierzchnia bu-
dynku. Tę wartość przedstawia 
się, odnosząc do wartości refe-
rencyjnej – wymaganej dla bu-
dynków nowych lub budynków 
podlegających przebudowie  
(w zależności od tego, co jest 
oceniane w świadectwie). 

Gdy coraz więcej osób 
zacznie zwracać 
uwagę na koszty użyt-

kowania domów czy mieszkań, te 
bardziej energooszczędne powin-
ny być wyżej wyceniane przez 
rynek z racji niższych kosztów eks-
ploatacji. Samo świadectwo nie 
powie nam jednak wprost o pono-
szonych kosztach wydatkowanej 
na użytkowanie nieruchomości 
energii. Jego sporządzenie ma dać 
możliwość porównania wartości 
zużywanej energii (m.in. do ogrze-
wania i wentylacji) przez poszcze-
gólne nieruchomości na rynku. 
Wartości wskazane w świadectwie 
stanowią wspólny mianownik, który 
potencjalnym kupującym ma 
pomóc w wyborze budynku ener-
gooszczędnego, dostosowanego 
do ich potrzeb i oczekiwań.

Obowiązek sporządzenia 
świadectwa energetyczne-

go dotyczy budynków oddawanych 
do użytkowania – nowych lub po 
modernizacji, które bez świadec-

twa nie będą dopuszczone do 
użytkowania oraz przeznaczonych 
do sprzedaży lub najmu. 

Aktualnie prawo nie przewi-
duje żadnych sankcji za 

brak świadectwa w przypadku 
sprzedaży czy najmu. Nie stanowi 
to też formalnej przeszkody  
w dokonaniu transakcji. Notariusz 
nie może odmówić sporządzenia 
aktu sprzedaży, gdy budynek nie 
ma świadectwa energetycznego. 
Jednak, w celu uniknięcia ewentu-
alnych sporów z tego tytułu,  
w akcie sprzedaży może się zna-
leźć klauzula o akceptacji przez ku-
pującego braku świadectwa.  
W praktyce konieczność posiada-
nia świadectwa energetycznego 
dotyczy wyłącznie sytuacji, gdy 
ubiegamy się o pozwolenie na 
użytkowanie budynku lub składa-
my zawiadomienie o zakończeniu 
budowy. Powinno być ono udo-
stępnione, kiedy sprzedajemy czy 
wynajmujemy budynek lub lokal.

BR
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Rodzina na Swoim 

Już od ponad trzech lat PKO Bank Polski udziela preferencyjnych kredytów mieszkaniowych 
z dopłatami do oprocentowania ze środków budżetu państwa.

Kredyt z dofinansowaniem

Ideą programu „Rodzina na 
Swoim” jest pomoc małżeń-
stwom (zwłaszcza młodym) 

oraz osobom samotnie wychowu-
jącym dzieci w sfinansowaniu za-
kupu czy budowy własnego lokum 
poprzez dopłaty do odsetek 
od udzielonego przez bank kredy-
tu mieszkaniowego, który w okre-
sie pierwszych ośmiu lat spłaty, 
dzięki dopłatom do odsetek będzie 
tańszy od kredytu udzielonego 
na warunkach komercyjnych. 
PKO Bank Polski był pierwszą in-
stytucją finansową, która podpisała 
w tej sprawie umowę z BGK i roz-
poczęła udzielanie preferencyj-
nych kredytów mieszkaniowych 
w ramach programu „Rodzina na 
Swoim”. Obecnie już 19 banków 
udziela tych preferencyjnych kre-
dytów. 
Kredyty z dopłatami do oprocento-
wania cieszą się dużym zaintere-

sowaniem osób, do których są ad-
resowane. Zaczęło się ono wyraź-
nie zwiększać od początku ubie-
głego roku, po wprowadzonych do 
programu zmianach. Polegały one 
m.in. na podwyższeniu wskaźni-
ków służących do określania ceny 
metra kwadratowego nieruchomo-
ści (tzw. wskaźnika przeliczenio-
wego kosztu 1 m kw. powierzchni 
użytkowej budynków mieszkal-
nych) oraz na umożliwieniu przy-
stąpienia do kredytu osobom z naj-
bliższej rodziny kredytobiorcy 
(wstępnym, zstępnym, rodzeń-
stwu, ojczymowi, macosze lub te-
ściom). Ta modyfikacja okazała się 
bardzo ważna. Jej wejście w życie 
umożliwiło wykorzystanie finanso-
wego wsparcia rodziny klientom, 
których zdolność kredytowa nie 
pozwalała na samodzielne uzyska-
nie kredytu na sfinansowanie za-
kupu czy budowy własnego „M”.

Podwyższenie wskaźników służą-
cych do ustalania ceny metra kwa-
dratowego nieruchomości (kolejna 
podwyżka tych wskaźników nastą-
piła w kwietniu br.) spowodowało, 
że deweloperzy i spółdzielnie 
mieszkaniowe mogli oferować 
klientom coraz większy wybór 
mieszkań, których cena umożliwia-
ła sfinansowanie kredytami miesz-
kaniowymi udzielanymi w ramach 
programu „Rodzina na Swoim”.

Od stycznia 2007 r. do końca 
marca 2010 r. PKO Bank 

Polski udzielił 27 tysięcy preferen-
cyjnych kredytów mieszkaniowych 
z dopłatami z budżetu państwa na 
kwotę ponad 4,6 mld zł.
W pierwszym kwartale 2010 r. 
najwięcej kredytów z dopłatami 
– 58,2 proc. – zostało udzielonych 
na zakup nieruchomości na rynku 
wtórnym. Na drugim miejscu zna-
lazł się zakup nowego domu czy 
mieszkania (od spółdzielni miesz-
kaniowej lub dewelopera). Na ten 
cel w PKO BP udzielonych zostało 
27,9 proc. kredytów. Na trzecim 
miejscu – z udziałem w wysokości 
13,5 proc. wszystkich kredytów 
– znalazła się inwestycja własna (np. 
budowa domu jednorodzinnego).
Średni okres, przez jaki spłacany 
jest kredyt, wynosi 26 lat, a średni 
wkład własny stanowi niemal 
22 proc. wartości kredytu. Na ko-
niec jeszcze kwestia wyboru spo-
sobu spłaty między ratami równymi 
a malejącymi. Wśród kredytobior-
ców znacznie większym zaintere-
sowaniem cieszą się te pierwsze, 
zwyciężając z ratami malejącymi 
stosunkiem 91,1 proc. do 8,9 proc.

KAZ

„Rodzina na Swoim” w pigułce:

 okres spłaty kredytu – 30 lat;
 maksymalna wysokość kredytu – 85 proc. (lub 100 proc. w przypadku kredytów 
z ubezpieczonym kredytowanym wkładem finansowym) współczynnika LTV, tj. wy-
sokości kredytu do przyszłej lub aktualnej wartości nieruchomości, stanowiącej jego 
zabezpieczenie;
 minimalny wkład własny kredytobiorcy – 10 proc. kosztów inwestycji;
 oprocentowanie – zmienne, składające się ze stawki referencyjnej WIBOR S-3M 
powiększonej o indywidualnie negocjowaną marżę;
 prowizja za udzielenie kredytu – negocjowana indywidualnie w przedziale od 0 do 
3,5 proc. kwoty kredytu;
 formuła spłaty – raty równe lub raty malejące;
 zabezpieczenie kredytu – hipoteka na nieruchomości oraz przelew wierzytelności 
z umowy ubezpieczenia nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie kredytu od 
ognia i innych zdarzeń losowych. Zabezpieczeniem przejściowym – podobnie jak 
w przypadku innych kredytów mieszkaniowych udzielanych przez PKO Bank Polski 
– może być ubezpieczenie kredytu, weksel własny, poręczenie wekslowe, poręcze-
nie na zasadach ogólnych wg Kodeksu cywilnego oraz inne formy zabezpieczeń sto-
sowane w PKO Banku Polskim.
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inwestycje

Rachunki  
zintegrowane 

Dla inwestujących

Od półtora roku klienci Domu Maklerskiego 
PKO Banku Polskiego mogą realizować operacje 
na Giełdzie Papierów Wartościowych, korzystając 
ze środków na rachunku ROR w PKO Banku 
Polskim. 

Standardowo warunkiem realizacji 
przez klienta zlecenia kupna jest 
zabezpieczenie tej operacji środ-
kami na rachunku pieniężnym  
w Domu Maklerskim. Teraz środki 
na realizację zlecenia mogą być po-
bierane również z rachunku ROR 
klienta – rachunków Superkonto, 
Aurum i Platinium. Warunkiem udo-
stępnienia usługi wykorzystywania 
środków pieniężnych z rachunku 
bankowego do realizacji transakcji 
maklerskich jest posiadanie przez 
klienta rachunku ROR w PKO 
Banku Polskim, którego jest on je-
dynym właścicielem, oraz rachunku 
maklerskiego w Domu Maklerskim 
PKO Banku Polskiego.
Aby klient mógł korzystać z tej 
usługi, wystarczy, że podpisze  
z Domem Maklerskim aneks do 
umowy o prowadzenie rachunku 
maklerskiego, w którym udzieli peł-
nomocnictwa do pobierania w jego 

imieniu środków pieniężnych  
z ROR w celu realizacji trans-
akcji na Giełdzie Papierów 
Wartościowych, określając jed-
nocześnie limit dziennych ob-
ciążeń tego rachunku.
Klient nie ponosi z tytułu udo-
stępnionej funkcjonalności do-
datkowych kosztów, uzyskuje 
natomiast szybki dostęp do 
środków, które chce zainwesto-
wać, co znacznie uelastyczni 
jego możliwości inwestycyjne.
Wprowadzając usługę „wirtual-
nej” integracji rachunków, Dom 
Maklerski PKO Banku 
Polskiego stał się jednym  
z pierwszych biur maklerskich 
proponujących wykorzystanie 
środków, które pozostają na 
ROR, w celu opłacenia trans-
akcji zawieranych na rynku re-
gulowanym.

EWS

Setki miliardów dolarów 
i euro przeznacza się dziś 
na nowe autostrady, linie 

energetyczne, kolej, nie tylko w do-
towanej przez Unię Europie 
Wschodniej, ale przede wszystkim 
w niezachwianej kryzysem Azji. 
Dynamiczny rozwój infrastruktury 
napędza popyt na surowce oraz 
nowe technologie. Olbrzymie inwe-
stycje dokonywane w tych sekto-
rach na całym świecie generują 
krociowe zyski firm, które specjali-
zują się w poszczególnych bran-
żach. Teraz swój udział w tym pro-
cesie będzie mógł mieć każdy, kto 
zdecyduje się na inwestycje  
w PKO Parasolowym – sfio.   
Do czterech subfunduszy wcho-

Fundusze inwestycyjne

Nowe możliwości pomnażania 
oszczędności
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Fundusze inwestycyjne

Nowe możliwości pomnażania 
oszczędności PKO TFI uruchamia cztery nowe subfundusze  

w ramach PKO Parasolowy – sfio. Otwiera to 
możliwość inwestowania nawet drobnych 
oszczędności w najbardziej perspektywiczne branże 
światowej gospodarki. 

dzących dotychczas w skład PKO 
Parasolowego – sfio dołączają:

 Q PKO Surowców Globalny, 
 Q PKO Biotechnologii i Innowacji 

Globalny, 
 Q PKO Dóbr Luksusowych 

Globalny, 
 Q PKO Infrastruktury  

i Budownictwa Globalny.
– Rozszerzamy ofertę PKO TFI 
o produkty, które będą wartościo-
wym uzupełnieniem portfeli na-
szych klientów. PKO Parasolowy 
poprzez swoje nowe subfundusze 
umożliwi Polakom inwestycje  
w najbardziej perspektywiczne 
branże na świecie – powiedział 
Adam Johaniuk, Dyrektor Sprze-
daży PKO TFI. 

Minimalna wpłata do nowych sub-
funduszy wynosi 100 zł. Oznacza 
to, że atrakcyjne sposoby inwesto-
wania, zarezerwowane dotąd dla 
najbogatszych, stają się dostępne 
dla każdego, kto myśli o swej fi-
nansowej przyszłości.  

Sektory, w których specjalizują 
się nowe subfundusze, zosta-

ły wyselekcjonowane ze względu 
na ich potencjał wzrostowy.   
PKO Surowców Globalny – dy-
namiczny rozwój gospodarek Indii  
i Chin, w których mieszka jedna 
trzecia ludności świata, wywołuje 
coraz silniejszy popyt na surowce. 
Wielu ekspertów ostrzega wręcz, 
że wkrótce może dochodzić do go-
spodarczych wojen o metale, ropę 
czy gaz. Korzystają na tym ci, któ-
rzy inwestują w spółki tej branży.   
PKO Biotechnologii i Innowacji 
Globalny – biotechnologia to 
obecnie jedna z najsilniej rozwijają-
cych się gałęzi gospodarki. 
Olbrzymia konkurencja w przemy-
śle farmaceutycznym, kosmetycz-
nym i nie tylko tworzy ogromne 
możliwości dla rozwoju tej branży. 
PKO Dóbr Luksusowych Glo-
balny – firmy produkujące dobra 
luksusowe stają się łakomym ką-
skiem dla inwestorów, kiedy po 
okresie kryzysu nadchodzi globalne 
ożywienie, a wraz z nim wzrost po-
pytu na towary dla ludzi zamoż-
nych. Jednak, jak zwracają uwagę 
eksperci, ten sektor gospodarki jest 
też bardzo odporny na okresy spo-
wolnienia gospodarczego. 

PKO Infrastruktury i Budowni-
ctwa Globalny – kraje Ameryki 
Południowej, Azji i Europy 
Wschodniej nadrabiają obecnie 
dziesiątki lat zapóźnienia cywiliza-
cyjnego. Ten skok gospodarczy 
powoduje między innymi olbrzymie 
inwestycje w drogi, infrastrukturę 
energetyczną, w gospodarkę 
wodną. Z tego względu jest to nie-
zwykle obiecujący sektor świato-
wej gospodarki. 
Łatwość dokonywania inwestycji 
poprzez fundusze inwestycyjne 
oraz dobór branż sprawiają, że 
nowe subfundusze PKO Para-
solowy – sfio mogą stać się jedny-
mi z najkorzystniejszych form 
oszczędzania. Trzeba pomyśleć  
o swoich oszczędnościach w dłuż-
szej perspektywie. Warto rozloko-
wać część swoich środków w inwe-
stycjach, które mają obecnie naj-
większe szanse rozwoju. 
Więcej informacji na temat subfun-
duszy PKO Parasolowy – sfio 
można uzyskać na stronie  
www.pkotfi.pl lub w oddziałach 
PKO Banku Polskiego. Wartość 
aktywów netto funduszu może 
charakteryzować się znaczną 
zmiennością ze względu na skład 
portfela inwestycyjnego. Szcze-
gółowy opis czynników ryzyka 
znajduje się w prospekcie informa-
cyjnym Funduszu, dostępnym na 
stronie internetowej www.pkotfi.pl  
i w oddziałach PKO Banku Pol-
skiego. 

Michał Paszkowski
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firma
eService dla przedsiębiorców

Nie tylko w większych miastach, ale i w mniejszych miejscowościach, akceptacja 
kart w punktach handlowych i usługowych staje się koniecznością, pozwalającą 
na utrzymanie dotychczasowych oraz zdobycie nowych klientów.

Z terminalem warto

Wzrost popularno-
ści kart płatni-
czych w naszym 

kraju oraz imponująca liczba ponad 
33 milionów kart w portfelach 
Polaków powoduje, że coraz więk-
sza liczba punktów handlowych  
i usługowych zainteresowana jest 
akceptacją kart. Możliwość doko-
nywania przez klientów płatności 
bezgotówkowych przynosi korzyści 
niezależnie od branży. 
Główne korzyści dla przedsiębior-
cy, który zdecyduje się na wprowa-
dzenie tej formy płatności, to 
przede wszystkim:

Q ograniczenie kosztów związa-
nych z zarządzaniem gotówką 
(transakcja bezgotówkowa jest 
średnio od 50 do 70 proc. tańsza 
od transakcji gotówkowej),
Q zwiększenie bezpieczeństwa 
transakcji (płatność kartą całkowi-
cie eliminuje ryzyko przyjęcia fał-
szywych banknotów oraz ryzyko 
związane z przechowywaniem go-
tówki, a kwota transakcji jest bez-
pośrednio przelewana na firmowy 
rachunek),
Q wzrost obrotów wynikający 
z większej liczby klientów oraz  
z faktu, że płacący „elektroniczny-
mi pieniędzmi” chętniej wydają 
wyższe kwoty,
Q kreowanie wizerunku nowocze-
snej i przyjaznej firmy,
Q możliwość wykorzystania ter-
minala do sprzedaży dodatkowych 
usług, takich jak: doładowania tele-
fonów komórkowych, wypłata go-
tówki, programy lojalnościowe lub 
karty podarunkowe. 
Główne korzyści dla posiadacza 
karty:
Q możliwość dokonania zakupu 
nie jest uzależniona od ilości go-
tówki w portfelu, 
Q nie ma konieczności poszuki-
wania bankomatu,
Q płatność przebiega szybciej 
i jest bezpieczniejsza,
Q klient ma możliwość skorzysta-
nia z innych usług oferowanych 
przez terminal.

Na polskim rynku działa 
kilka firm obsługujących 

akceptację kart. Jedną z nich jest 
spółka eService należąca do Grupy 
Kapitałowej PKO Banku Polskiego. 
Obsługuje ona blisko 30 proc. rynku 
transakcji kartowych. W punktach 
handlowych i usługowych oraz 

urzędach pocztowych zainstalowa-
ła ok. 55 tys. terminali, które nie tylko 
obsługują transakcje handlowe, ale 
zapewniają również szeroki wa-
chlarz usług, takich jak wypłata  
gotówki cash back czy doładowa-
nia telefonów komórkowych opera-
torów wszystkich systemów.
Spółka eService przygotowuje  
i wyposaża punkt handlowy  
w urządzenie zwane terminalem 
POS, pozwalającym na przepro-
wadzanie transakcji. Koszty zwią-
zane z obsługą transakcji nie są 
wysokie i obejmują opłatę mie-
sięczną za terminal POS oraz 
stawkę prowizyjną od wartości zre-
alizowanych transakcji.
Bardzo ważnym aspektem realiza-
cji transakcji jest zapewnienie nie-
zawodności i pewności działania 
systemu jej autoryzacji transakcji. 
Dlatego też eService dba o wszel-
kie krytyczne elementy procesu re-
alizacji, zapewniając przy tym 
swym klientom paletę rozwiązań 
technologicznych dostosowanych 
do potrzeb i możliwości punktu 
handlowego. 

Tam, gdzie niezbędne jest 
przemieszczanie się z termi-

nalem POS (np. w restauracjach), 
eService zapewnia zastosowanie 
technologii przesyłania danych 
GPRS. Natomiast w miejscach, 
gdzie wystarczy połączenie stacjo-
narne, najczęściej wykorzystywa-
na jest linia telefoniczna. Bardzo 
popularne i niezwykle cenione 
przez klientów jest również wyko-
rzystywanie komunikacji za pomo-
cą łącza internetowego, które cha-
rakteryzuje duża stabilność oraz 
szybkość realizacji transakcji. 
Każdy punkt handlowy ma ze stro-
ny eService zapewnioną pomoc 

Bardzo ważnym 
aspektem realizacji 
transakcji jest 
zapewnienie 
niezawodności  
i pewności 
działania systemu 
jej autoryzacji. 



Pakiety biznesowe

Najpopularniejszą formą obsługi bieżącej oferowanej w PKO Banku Polskim 
małym i średnim przedsiębiorstwom są pakiety biznesowe. 

Od debiutu do sukcesu

Rozwój. To oferta dla tych, którzy 
rozwijając działalność, wymagają 
bardziej kompleksowej obsługi 
oraz efektywnego zarządzania fi-
nansami. Wraz z rozwojem działal-
ności firmy wzrasta potrzeba sto-
sowania wybranych produktów  
i usług bankowych oraz częstotli-
wość ich wykorzystywania. Dlatego 
poza produktami i usługami, które 
znajdują się w pakiecie dla debiu-
tantów, w pakiecie Biznes Rozwój 
przedsiębiorca zyskuje również 
pełen dostęp do oferty kredytowej 
oraz niższą cenę za przelewy.
Poza wymienionymi, w ofercie 
PKO BP znajdują się także pakiety 
Biznes Komfort oraz Biznes 
Sukces – dla firm o większej skali 
działania.

Jarosław Wojcieszek

boru pakietu biznesowego, najle-
piej dostosowanego do aktualnych 
potrzeb finansowych klientów. 

Dla stawiających pierwsze 
kroki w biznesie najodpo-

wiedniejszy jest pakiet Biznes 
Debiut, stąd jego nazwa. W jego 
skład wchodzi rachunek bieżący, 
bezpłatny dostęp do rachunku przez 
Internet lub serwis telefoniczny, ter-
minale samoobsługowe, bezpłatne 
internetowe przelewy do ZUS i US. 
W pakiecie znajduje się również 
karta debetowa oraz możliwość ko-
rzystania z dopuszczalnego salda 
debetowego. Co ważne, wyciągi 
bankowe można otrzymywać na 
skrzynkę poczty elektronicznej.
Dla firm o dłuższym stażu na rynku 
bank przygotował pakiet Biznes 

To nowoczesne narzę-
dzie do zarządzania fi-
nansami firmy, w skład 

którego wchodzi nie tylko rachunek 
bieżący, ale również inne produkty 
bankowe (np. karta debetowa, 
karta kredytowa czy też obsługa in-
ternetowa).
W ofercie PKO Banku Polskiego 
przewidziano aż cztery rodzaje pa-
kietów, których konstrukcja jest do-
stosowana do fazy rozwoju firmy,  
a co za tym idzie – do zakresu po-
trzeb i oczekiwań związanych z ob-
sługą finansową. Są to pakiety: 
Biznes Debiut, Biznes Rozwój, 
Biznes Komfort oraz Biznes 
Sukces. Każdy z nich składa się  
z precyzyjnie dobranych produk-
tów i usług bankowych. W ten spo-
sób bank zapewnia możliwość wy-

techniczną i biznesową przedsta-
wiciela handlowego oraz całodo-
bowego Centrum Obsługi 
Akceptanta, służących wsparciem 
przy wyjaśnianiu jakichkolwiek 
wątpliwości pojawiających się przy 
obsłudze terminali POS.
Niezwykle cenione przez klientów 
jest przejrzyste i przyjazne raporto-
wanie dostarczane przez eService 
w formie zestawień dołączanych do 
faktur lub specjalnych raportów, za-
pewniające łatwy dostęp do danych 
o realizowanych transakcjach.
Należy też dodać, że transakcje 
bezgotówkowe pomagają w utrzy-
maniu płynności podmiotu gospo-
darczego, ponieważ na wskazany 
w umowie rachunek bankowy co-
dziennie przelewane są środki ze 
zrealizowanych transakcji. 
Stosując nowoczesne techniki za-
rządzania ryzykiem i ochrony przed 
oszustwami, eService gwarantuje 
bezpieczeństwo przeprowadzo-
nych transakcji. 
Centrum Elektronicznych Usług 

Płatniczych eService od 10 lat zaj-
muje się realizacją transakcji. 
Stosuje system zarządzania jako-
ścią w zakresie dokonywania za-
płaty oraz innych usług świadczo-
nych przy użyciu urządzenia do 
obsługi transakcji dokonywanych 
kartami płatniczymi, który jest 
zgodny z certyfikatem jakości ISO 
9001:2001. Jest liderem technolo-
gicznym w branży, m.in. wdrożyło 
obsługę kart mikroprocesorowych 
Visa i MasterCard. Jako pierwsze 
umożliwia także swoim klientom 

akceptację kart zbliżeniowych za-
równo Visa, jak i MasterCard. 
Centrum Elektronicznych Usług 
Płatniczych eService odznaczone 
zostało tytułem Gazeli Biznesu 
2008. Zdobyło liczne nagrody: 
Rock Awards, przyznawane przez 
MasterCard za osiągnięcia na 
rynku kart płatniczych, Medale 
Europejskie, przyznawane usłu-
gom ze standardem na europej-
skim poziomie.

Iwona Kamińska
Arkadiusz Kazanecki

”Możliwość 
dokonywania 
przez 
klientów 
płatności  
bezgotów- 
kowych przy-
nosi korzyści 
niezależnie 
od branży. 

Jak rozpocząć współpracę z eService? 

Uruchomienie akceptacji kart na terminalu eService jest bardzo proste.  
Wystarczy wysłać zgłoszenie za pośrednictwem formularza dostępnego na  
stronie internetowej www.eservice.com.pl lub skontaktować się z Centrum Obsługi 
Akceptanta eService S.A. pod nr tel. 022 533 22 22.
W celu podpisania umowy o przyjmowanie zapłaty przy użyciu kart płatniczych  
eService skontaktuje się z Państwem konsultant, który poprosi o podanie odpowied-
nich danych oraz wskazanie rachunku bankowego, który będzie wykorzystywany  
do rozliczeń. 

 wiosna 2010 • Poradnik Bankowy 19



20 Poradnik Bankowy • wiosna 2010

z calego kraju
Jakuszyce

Jak co roku, w pierwszy marcowy weekend w Szklarskiej Porębie-
Jakuszycach odbył się, sponsorowany przez PKO Bank Polski,  
Bieg Piastów. Imprezę zorganizowano już po raz 34. 

Na niebieskiej polanie

Wspaniałe sukcesy 
Justyny Kowalczyk, zdo-

bywczyni olimpijskiego złota, przy-
czyniły się niewątpliwie do wzrostu 
zainteresowania narciarstwem bie-
gowym. Tegoroczny Bieg Piastów 
po raz drugi został zaklasyfikowa-
ny do Worldloppet – Światowej Ligi 
Biegów Długodystansowych, do 
której należy obecnie piętnaście 
biegów z całego świata. 
Na głównym dystansie 50 km  
w technice klasycznej wystartowa-
ło 2 tys. osób, wśród nich olimpijka 
z Vancouver Paulina Maciuszek,  
i premier Estonii – Andrus Ansip; 
na 26 km pobiegło zaś 1300 za-
wodników. Swoich reprezentantów 
miał również PKO Bank Polski:  
w biegu na 50 km wystartował 
Grzegorz Dziadkowiec, dyrektor 
Oddziału 1 w Legnicy, a na 26 km 
dwóch wiceprezesów Zarządu – 
Krzysztof Dresler i Wojciech 
Papierak. Bankowcy z sukcesem 
zakończyli bieg. Natomiast  
w „Biegu Przedszkolaka” uczestni-
czyło ponad 120 najmłodszych za-
wodników, którzy pokonali trasę 
150 m. Dzieciom i ich opiekunom 
bieg dostarczył wielu emocji i wzru-
szeń, a medal przyznany za jego 
ukończenie był często pierwszym 
w ich karierze sportowej. 
Dodatkowo PKO Bank Polski ufun-
dował najmłodszym uczestnikom 
zawodów specjalne upominki, 
które sprawiły im wiele radości.  
Warto dodać, że w przyszłym roku 
na Polanie Jakuszyckiej odbędzie 
się także Tour de Ski – jedna z naj-
ważniejszych imprez w biegach 
narciarskich na świecie. 

Beata Czech
Fot. Archiwum

rośnie. W tym roku na Polanie 
Jakuszyckiej rywalizowało ponad  
4 tys. osób z 25 krajów świata. 
Granatowe flagi i banery banku to-
warzyszą zawodnikom na starcie, 
na mecie biegu oraz na trasach. 
Wydaje się, że na czas wydarzenia 
polana przybiera kolor niebieski.

Pierwszy Bieg Piastów, 
w którym wystartowało 
ponad 500 osób, odbył 

się w 1976 roku. Od tego czasu wy-
darzenie organizowano cyklicznie. 
Biegu nie przeprowadzono tylko raz 
– w okresie stanu wojennego. 
Popularność i ranga imprezy wciąż 

Tegoroczny Bieg 
Piastów po raz 
drugi został zak-
lasyfikowany
do Worldloppet – 
Światowej Ligi 
Biegów 
Długodystansowych, 
do której należy 
obecnie piętnaście 
biegów z całego 
świata.

”Granatowe 
flagi i banery 
banku 
towarzyszą 
zawodnikom 
na starcie,  
na mecie 
biegu oraz  
na trasach. 
Wydaje się, 
że na czas 
wydarzenia 
polana przy-
biera kolor 
niebieski.
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Warszawa

Znamy już zwycięzców „Konkursu z oszczędzaniem”.  
Nagrody – samochody Ford Fiesta – trafiły do Częstochowy, 
Grudziądza, Otwocka, Świdnicy i Warszawy.

Szczęśliwe lokaty

ogromnym balonem”. Danuta 
Chmielowiec ze Świdnicy ma plany 
bardziej przyziemne: „Do zabawy, 
do miłości, nowych, starych znajo-
mości, leczenia napadów złości 
posłużą mi oszczędności”. Piąta 
laureatka – Agnieszka Trzosińska 
z Warszawy nie sprecyzowała bli-
żej swoich planów. Napisała: 
„Oszczędzam, by zaspokoić swoje 
marzenia… bo nic się nie robi od 
nicnierobienia”.
Gratulujemy laureatom, a wszyst-
kim Czytelnikom życzymy sukce-
sów w kolejnych konkursach.

KAZ
 Fot. M. Kazimierski

cji. Tomasz Tyrała z Częstochowy 
napisał: „Zanim zakup czterech 
kółek oszczędzania czas uwień-
czy, ulokuję swoje środki na kolej-
nych sześć miesięcy”. Andrzej 
Owczarz z Grudziądza za zaosz-
czędzone w PKO Banku Polskim 
pieniądze chciałby pojechać do 
Afryki: „Spełnię swoje podróżnicze 
żądze i za zaoszczędzone pienią-
dze zafunduję sobie safari na pu-
styni Kalahari”. Kolejny laureat – 
Krystian Szczegielniak z Otwocka 
marzy, żeby wzbić się ponad zie-
mię: „Wydam swoje oszczędności, 
by świat ujrzeć z wysokości – prze-
lecę pod nieboskłonem barwnym 

Od 16 listopada do 
31 grudnia 2009 r. 
przyjmowano zgłosze-

nia do „Konkursu z oszczędzaniem”. 
Aby wziąć w nim udział, należało 
skorzystać z jednego z produktów 
depozytowych objętych konkursem 
(lokata terminowa 3+3, Polisa 
Solidna Stopa 2, Lokata Struktu-
ryzowana WIG20) oraz opisać  
w jednym zdaniu, w oryginalny i cie-
kawy sposób, na co przeznaczone 
zostaną zgromadzone oszczędności.
Wpłynęło niemal 18 tysięcy zgło-
szeń konkursowych. Zgodnie z re-
gulaminem komisja konkursowa 
wybrała pięć zwycięskich propozy-

Laureaci konkursu 
z kluczykami do 
swoich samo-
chodów. Od lewej: 
Anna Ostatek  
z Departamentu 
Marketingu PKO 
Banku Polskiego, 
Danuta 
Chmielowiec, 
Krystian 
Szczegielniak, 
Agnieszka 
Trzosińska, 
Andrzej Owczarz  
i Tomasz Tyrała.
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prezentacje
Wrocław

Czterdzieści lat temu, w 1970 roku, rozpoczął działalność Oddział 4 PKO Banku Polskiego we 
Wrocławiu. Miał kilka adresów, ale ostatecznie zadomowił się w XIX-wiecznym budynku przy 
ul. Eugeniusza Gepperta 4.

Dobra historia

Oddział rozpoczął dzia-
łalność na mocy 
Zarządzenia Naczel-

nego Dyrektora Powszechnej Kasy 
Oszczędności w związku z przeję-
ciem przez PKO Przedsiębiorstwa 
Obsługi Ratalnej Sprzedaży przy 
ul. św. Elżbiety – popularnego 
ORS. Udzielano tu kredytów kon-
sumpcyjnych i pożyczek gotówko-
wych. W lipcu 1976 r. oddział zo-
stał przeniesiony na ówczesną  
ul. Zamkową 4 i przejął zakres 
działania zlikwidowanego Od-
działu 2 PKO, czyli obsługę ra-
chunków bieżących podmiotów go-
spodarczych oraz nowości w ofer-
cie ówczesnej PKO – rachunków 
osobistych. Utworzono również 
wydział kredytów mieszkaniowych, 
który zajmował się finansowaniem 

budownictwa mieszkaniowego dla 
osób fizycznych. I kolejna reorgani-
zacja – od kwietnia 1979 r. oddział 
został włączony w struktury NBP, 
w których funkcjonował do 1989 r.
Od tego czasu przy ul. Eugeniusza 
Gepperta 4 oraz przy pl. Solnym 17 
mieści się Oddział 4 PKO Banku 
Polskiego, szczycący się między 
innymi tym, że w gronie jego klien-
tów znajdują się najwybitniejsi 
wrocławianie.
Warto zauważyć, że w 1983 roku 
zmieniono nazwę ulicy Zamkowej, 
oddając ją we władanie znanego 
malarza kolorysty, który mieszkał 
obok banku, Eugeniusza Gepperta. 
Ten lwowianin, uczeń Jacka 
Malczewskiego, był organizatorem 
Akademii Sztuk Pięknych  
we Wrocławiu, noszącej dziś jego 
imię. 
Kamieniem milowym w historii od-
działu jest kwiecień 1996 r., gdy 
„ruszył”, bardzo nowoczesny jak 
na tamte czasy, system informa-
tyczny ZORBA 3000. Było to pierw-
sze wdrożenie we Wrocławiu,  
a drugie w Polsce. Pamiętne jest 
lato 1997 roku, kiedy pracownicy 
dzielnie walczyli z powodzią – za-
równo w pracy, jak i w domach. 
Niektórzy przez kilka dni nie dotar-
li do pracy, inni mieli nocne dyżury 
w oddziale, któremu groziło podto-
pienie. I tak się stało – wody grun-
towe wcisnęły się do piwnic i zala-
ły archiwum. W obawie przed ko-
lejnym podtopieniem lub zalaniem 
komputery i dokumentację przeno-
szono z parteru na wyższe piętra, 
żeby następnego dnia znosić 
wszystko na dół. I tak przez kilka 
kolejnych dni i tygodni.
Interesująca jest historia siedziby 
oddziału w ścisłym centrum mia-
sta, w pięknym neorenesansowym 

budynku. Zaczyna się ona w 1889 r., 
kiedy to rozpoczęto budowę siedzi-
by Śląskiego Ziemskiego Kredy-
towego Banku Akcyjnego. Na dzia-
łalność bankową przeznaczono 
wtedy reprezentacyjne pierwsze 
piętro, na parterze były sklepy  
i magazyny, a w pozostałej części 
budynku mieściły się mieszkania 
(ostatni lokatorzy wyprowadzili się 
około 1989 r.). Ściany klatki scho-
dowej i większość pomieszczeń na 
I piętrze ozdobiono piękną boaze-
rią. Skarbiec przypomina te z fil-
mów o przedwojennych „kasia-
rzach” – grube na 70 cm ściany, 
pancerne drzwi grubości 30 cm, 
skomplikowane zamki i kasy pan-
cerne są już zabytkami techniki, 
ale nadal służą bankowcom.  
W 1939 r. w piwnicach zbudowano 
schron przeciwlotniczy, prawdopo-
dobnie z ukrytym tunelem, którego 
szukano po wojnie, niestety – bez-
skutecznie. 
Wzrok przechodniów przyciąga in-
teresująca i efektowna elewacja 
wykonana z kamiennej wykładziny. 
Na niższym z dwóch szczytów – od 
strony ul. Gepperta – widnieje wy-
kuty w kamieniu podpis architekta  
i data „1890”, które można zoba-
czyć wyłącznie latem w promie-
niach słońca padających pod od-
powiednim kątem – podobnie jak 
hieroglify na starożytnych budow-
lach w Egipcie.
Remonty i modernizacje pozwoliły 
na dostosowanie wnętrz do po-
trzeb i do zachowania budynku  
w dobrym stanie. Szkoda, że nie 
można tego powiedzieć o elewacji. 
A nieopodal, przy placu Solnym 17, 
znajduje się wydział finansowania 
nieruchomości.  

Maria Gawryłow

Remonty i moder-
nizacje pozwoliły 
na dostosowanie 
wnętrz do 
współczesnych 
potrzeb i do 
zachowania  
budynku  
w dobrym stanie.
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krzyzówka
POZIOMO: A) po tej operacji pie-
niędzy na koncie nie przybędzie; 
B) orzeźwiający napój gazowany; 
C) poprawianie błędów w PIT; D)  
z jeleniem; F) najlepsze miejsce 
dla pieniędzy, które nie są nam 
teraz niezbędne  mityczny myśli-
wy beocki; G) ryba słodkowodna; 
H) z jednego brzegu rzeki na drugi; 
I) kolce przy butach taternika; J) 
pochodna kwasu i alkoholu  
zając; L) babina; Ł) sposób tworze-
nia przez artystę; M) wytwarzanie; 
N) ryba słodkowodna.

PIONOWO: 1) zabezpieczenie 
kredytu  skupisko drzew, krze-
wów; 2) cieśnina łącząca Adriatyk 
z Morzem Jońskim; 3) wysunięta, 
podparta filarami, część budowli; 
4) papierowy lub kruszcowy  
w obiegu; 5) przeprowadza sonda-
że; 6) korek, czop; 7) włącza się 
podczas napadu; 8) przeciwsta-
wienie się siłą; 9) grał Wokulskiego; 
10) karpacka hala; 11) grupa we-
wnątrz religii; 12) przy kapeluszu 
lub w drinku; 13) okrągłe okno z wi-
trażem; 14) gra z lotką; 15) pierw-
sze słowo do słuchawki  pachną-
ca żywicą.
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 Litery w polach: M7, A15, H5, F8, G15, A3, B12, L8 utworzą hasło, które stanowi 
rozwiązanie krzyżówki.

 Hasło prosimy nadsyłać na kartkach pocztowych pod adresem redakcji: 
PORADNIK BANKOWY, PKO Bank Polski Centrala, 
ul. Puławska 15, 00-975 Warszawa 12, skr. poczt. 183, 
do 28 maja 2010 r. Wśród osób, które nadeślą prawidłowe rozwiązania, zostanie roz-
losowanych 10 srebrnych monet i 5 albumów jubileuszowych PKO Banku Polskiego.

Nagrody za rozwiązanie krzyżówki  
z nr 4/2009 otrzymują: 
 Srebrne monety 
• Aleksander Białobrodzki 

z Białegostoku
• Dagmara Bielak z Sierakowa
• Stanisław Garstkiewicz 

z Zielonej Góry
• Tadeusz Jagoda z Jaworzna
• Wiesław Jary z Rzeszowa
• Bogusława Kowalczyk z Gliwic
• Tadeusz Kozioł z Miechowa

 Albumy „Tradycja i nowoczesność”
• Andrzej Brzeziński z Warszawy 
• Helena Niedroszlańska-Kozłowska 

z Górowa Iławeckiego
• Artur Piórkowski z Ostrowca 

Świętokrzyskiego 
• Beata Polit z Kielc 
• Paweł Szczepaniak z Poznania 
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