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PlANujMY swoje wAkACje 
wakacje – zorganizowane czy spontaniczne, w kraju lub za gra-
nicą, wyjazdowe albo w miejscu zamieszkania – zawsze cieszą. 
Aby były udane i bezpieczne, warto je zaplanować.
sprawdzajmy biura podróży, z którymi wybieramy się na wy-
cieczki, zadbajmy o ubezpieczenie podczas wyjazdu i dowiedz-
my się więcej o regionach, do których się udajemy. ważną kwe-
stią jest też bezpieczeństwo naszych finansów. Podczas wakacji 
duży komfort daje używanie kart płatniczych, dzięki czemu nie 
musimy wszędzie zabierać portfela i możemy uniknąć wielu nie-
przewidzianych sytuacji. Niezwykle funkcjonalne są także płat-
ności mobilne iko realizowane przez telefon oraz elektroniczne 
– w systemie iPko, dzięki czemu opłaty, przelewy czy inne zlece-
nia możemy zrobić w dowolnym momencie i z każdego miejsca 
w kraju i za granicą. w razie potrzeby możemy też skorzystać  
z pomocy specjalisty, dzwoniąc do Contant Center czy po pro-
stu odwiedzić jedną z ponad 2 tys. placówek Banku.
współczesny Bank jest z nami na co dzień – dostępny 24 go-
dziny na dobę. Dzięki temu, w razie potrzeby, zawsze możemy 
podnieść limit na karcie, wziąć kredyt czy pożyczkę w przy-
padku nieprzewidzianych okoliczności, czy od ręki zrealizować 
zaległe zobowiązania. Z Pko Bankiem Polskim możesz czuć się 
bezpiecznie także podczas wakacji. udanego wypoczynku! 

MAGDAleNA koPCińskA
DePaRtaMent kOMunikacji kORPORacyjnej
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Banki chcą błyskawicznie reagować na potrzeby 
swoich klientów, a często nawet wyjść im naprzeciw.  

to od nas zależy, jak blisko zwiążemy się ze swoim bankiem.

TreNdy 
ryNkowe

wyobraźmy sobie, że ktoś 
chodzi za nami krok w krok. 

jak ułożyć sobie relacje z takim 
osobnikiem? wszystko zależy od 
tego, kim on jest – czy to intruz, czy 
może przyjaciel. Z przyjacielem, 
nawet gdy bywa trochę uciążliwy, 
można się przecież jakoś dogadać.
Banki są naszymi przyjaciółmi. 
każdy może ocenić, jak im się to 
udaje. w każdym razie zaprzyjaź-
nianie się z klientem, wchodzenie 
z nim w jasne i proste relacje, to-
warzyszenie mu we wszystkich 
okolicznościach, zwłaszcza kiedy 
może on banku potrzebować – na-
pędza zmiany i tworzy nowe trendy 
w bankowości.
Nieco starsi pamiętają czasy, kiedy 
podczas zakupów w sklepie nagle 
zabrakło gotówki. Gdzie tu jest naj-
bliższy bankomat? Czasem trzeba 
było przemierzyć spory kawałek 
drogi. jeszcze kilka lat temu roz-
paczliwe szukanie bankomatu, gdy 
okazało się, że nie mamy w kie-
szeni paru złotych na parking czy 
bilet, a ktoś na nas czeka, mogło 
być prawdziwą zmorą. teraz moż-

jedno jest pewne – banki pragną wiedzieć, czego od nich naprawdę 
chcemy. Marzą nie tylko o tym, żeby spełniać oczekiwania swoich 
klientów, ale także o tym, żeby je wyprzedzać.

jacek Ramotowski

Bank chce chodzić 
za nami krok w krok  

na płacić za pomocą aplikacji iko 
w smartfonie.
Bankowości mobilnej nie zawdzię-
czamy wcale temu, że od kilku 
lat dostępne są smartfony. to po 
prostu młodzi i zabiegani ludzie 
domagają się ułatwiających im 
życie rozwiązań. od banków, tego 
żeby m.in. ułatwiały im płatno-
ści w każdym miejscu i o każdej 
porze. Na dodatek, żeby płatno-
ści sprawiały nam jak najmniej 
kłopotu. Banki robią wszystko, 
żeby te transakcje zawsze były  
bezpieczne.

szybka pożyczka na zakupy, gdy 
na koncie brakuje gotówki, zawsze 
może się przydać. oczywiście nie 
wolno z tym przesadzać. Ale kiedy 
pieniądze są potrzebne, a okazja 
się nadarza, przez mobilną apli-
kację będzie można skontaktować 
się z bankiem, żeby udzielił nam 
kredytu. Podobnie zresztą jest 
w przypadku oszczędności. Prze-
niesienie pieniędzy z ROR-u na 
konto oszczędnościowe czy zało-
żenie lokaty zajmuje już minuty, 
a nie godziny i wcale nie trzeba po 
to chodzić do oddziału. 

Ale jeśli chcemy wybrać się do 
oddziału – proszę bardzo, banki 
na pewno z nich nie zrezygnują. 
Będą się starały natomiast o to, 
żeby ich pracownicy zawsze do-
radzali nam, jak najkorzystniejsze 
rozwiązania. Z czasem będzie to 
miało spore znaczenie przy wy-
borze oferty banku i związania 
się z nim na dłużej, np. w przy-
padku kredytu zaciąganego na 
wiele lat, gromadzenia oszczęd-
ności na odległą przyszłość, 
m.in. na emeryturę, czy też przy 
decyzjach o wszelkiego rodzaju 
inwestycjach. Co najważniejsze, 
bez względu na to, czy poinfor-
mowaliśmy bank o swoich ocze-
kiwaniach przez mobilną aplika-
cję, ze stacjonarnego komputera, 
e-mailem, czy przyszliśmy do 
oddziału, bank będzie o tym pa-
miętał. odezwie się do nas wtedy 
i w taki sposób, jaki wybierzemy. 
Będzie na wyciągnięcie ręki i na 
zawołanie. 
Podoba nam się to? oczywiście, 
jeśli tylko nie narusza naszej pry-
watności. w tych sprawach regu-
ły gry trzeba wyraźnie i precyzyj-
nie ustalać. Banki chcą mieć o nas 
jak największą wiedzę. Ale mogą 
mieć tylko taką, jaką sami zgodzi-
my się im udostępnić. 
Po co im ona? Żeby proponować 
usługi i oferty oszczędności, in-
westycji lub kredytów właśnie 
wtedy, kiedy są nam potrzeb-
ne. ustalanie reguł dotyczących 
tego, co bankowi pozwolimy 
o sobie wiedzieć i jaką relację 
z nim zaakceptujemy, zależy od 
nas. tak jak od nas zależy sposób 
dobierania sobie przyjaciół.

Bankomania
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Niezależnie od tego, czy wybie-
ramy się w odległy zakątek 

kraju czy też za granicę, nieocenio-
na jest wiedza o stanie naszych fi-
nansów. A korzystając z serwisu 
iPko, zawsze wiemy, ile środków 
mamy na koncie, w każdej chwili też 
zrobimy przelew, np. za zaległy ra-
chunek i skorzystamy z wielu usług 
bankowych, które czasem – zwłasz-
cza podczas wakacji – znacznie uła-
twiają życie, np. możliwość skorzy-
stania z karty kredytowej czy 
zlecenie stałe. Dlatego właśnie pod-
czas urlopu warto mieć ze sobą 
bankowość elektroniczną iPko.

aktywuj iPko
Aby zacząć cieszyć się dostępem 
do własnych finansów w dowol-
nym momencie i miejscu, wystar-
czy – jeśli jeszcze tego nie zrobili-
śmy – aktywować serwis iPko. 
w tym celu należy wejść na stro-
nę internetową Banku, wpisując  
adres: www.pkobp.pl bezpośrednio 
w okno przeglądarki, wybrać „Za-
loguj się”, a potem „iPko – nowy 
serwis”. wówczas pojawi się pole 
logowania, w które należy wpisać 
numer klienta oraz hasło do pierw-
szego logowania. takie dane otrzy-

komfort i poczucie bezpieczeństwa podczas wakacji? Bezcenne. Zapewni je z pewnością 
stały wgląd w finanse osobiste. Dzięki dostępowi do serwisu iPko możesz po prostu zabrać 
je ze sobą! wiedzą już o tym jego użytkownicy, ale przekonać się może każdy.

joanna fatek 

wakacje z iPko 

mujemy wraz z umową na założe-
nie rachunku, którą podpisujemy 
w dowolnym oddziale lub agencji 
Banku (ok. 2 tys. placówek w całej 
Polsce). Podczas logowania się  
hasło należy zmienić na inne  
– ustalone przez siebie i tylko do 
własnego użytku. Powinno się 
składać z minimum ośmiu, a mak-
simum 16 znaków – cyfr i liter oraz 
znaków specjalnych (np.: ` ! @ # $ 
% ^ & * ( ) _ + - = { } [ ] : ; ‚ , < > ?), 
nie może zawierać typowo polskich 
liter (np.: „ł”, „ś”) i musi różnić się 
od loginu. 

jeszcze tylko chwila i…
o tym, że serwis iPko jest praktycz-
nym narzędziem pozwalającym na 
łatwe zarządzanie swoimi finansami, 
można się przekonać bardzo szybko. 
Zwłaszcza jeśli w systemie ustawi-
my sobie przydatne funkcjonalności. 
warto skorzystać z opcji „zlecenie 
stałe” pozwalającej terminowo 
opłacać bieżące rachunki i w iPko 
ustawić funkcję do regulowania cy-
klicznych płatności – tej samej wy-
sokości, co miesiąc, np. abonament 
za internet, telewizję kablową, prąd, 
czynsz czy telefony. ułatwi nam to 
życie również po powrocie z urlopu, 

kiedy nie trzeba będzie jednorazowo 
robić kilku opłat. 
Zdefiniowanie zlecenia stałego wy-
maga jedynie wypełnienia proste-
go formularza. Po zalogowaniu się 
do nowego iPko trzeba wejść w za-
kładkę „transakcje”, a następnie 
w boks „Zlecenia stałe” i uzupełnić 
wszystkie pola. w formularzu nale-
ży wskazać datę najbliższej realiza-
cji, częstotliwość oraz datę zakoń-
czenia zlecenia lub też zaznaczyć, 
że dana płatność będzie realizowa-
na bezterminowo. Można również 
podać nazwę własną zlecenia sta-
łego, aby w przyszłości łatwiej było 
ją znaleźć na liście wszystkich zle-
ceń. Z kolei z drugiej strony arkusza 
należy wypełnić dane dotyczące 
odbiorcy. w iPko w prosty sposób 
można też dodać zdefiniowanego 
odbiorcę. wówczas w menu 
„transakcje” trzeba kliknąć w kafe-

lek „odbiorcy”, a następnie „Nowy 
odbiorca krajowy” i wypełnić for-
mularz ze wszystkimi danymi nie-
zbędnymi do przelewu.

Polecenie zapłaty 
inną praktyczną formą rozliczeń, 
którymi nie musimy zaprzątać so-
bie głowy podczas urlopu, jest po-
lecenie zapłaty, czyli zezwolenie 
na pobieranie z naszego rachunku 
okresowych opłat firmom dostar-
czającym nam usługi, np. energe-
tyczne czy telekomunikacyjne. 
w tym przypadku należy wypełnić 
otrzymany od kontrahenta formu-
larz, a dostawca dopełni wszel-
kich formalności i automatycznie 
otrzyma należną za dany okres 
kwotę. iPko pozwala przeglądać 
transakcje i polecenia zapłaty 
wykonane w ramach danego ra-
chunku, a także umożliwia odwo-

Za pomocą iPKO można sprawdzać  
stan naszej karty kredytowej, a także  
ją spłacać. Tym samym zawsze wiemy, 
jakimi środkami dysponujemy,  
np. podczas wyjazdu. 

stały dostęp do rachunku i usług bankowych  
z dowolnego miejsca na świecie daje olbrzymi 
komfort i pozwala na spokojny wypoczynek.

oferTa
baNku



5Bankomania
fo

to
: s

hu
tt

er
st

oc
k.

co
m

łanie (pojedynczej) transakcji  
polecenia zapłaty. każde zrealizo-
wane polecenie zapłaty może zo-
stać odwołane, jeśli nie zostały 
przekroczone terminy (56 dni dla 
osób fizycznych, 5 dni roboczych 
dla firm, spółdzielni i wspólnot 
mieszkaniowych). na rachunek 
zostanie zwrócona pobrana 
wcześniej kwota powiększona 
o należne odsetki.

karta kredytowa jak na dłoni 
Za pomocą iPko można sprawdzać 
stan naszej karty kredytowej, 
a także ją spłacać. tym samym za-
wsze wiemy, jakimi środkami dys-
ponujemy, np. podczas wyjazdu. 
Aby spłacić kartę za pomocą iPko, 
należy zaraz po zalogowaniu się do 
serwisu wejść w zakładkę „karty” 
i wybrać „karta kredytowa”. wtedy 
ukażą nam się szczegóły dotyczące 
transakcji kartą. Po kliknięciu w ka-
felek „Na skróty”, który znajduje się 
z prawej strony ekranu, wyświetlą 
się m.in. „spłata karty”, „Zmiana 
PiN” czy „unieważnienie karty” – ta 
opcja jest bardzo przydatna 

w przypadku zagubienia karty, co 
jest szczególnie istotne podczas 
wyjazdów. kiedy tak się stanie, nie-
zwłocznie należy ją zastrzec, 
a wkrótce po tym można zamówić 
nową – także w serwisie iPko. wy-
starczy kliknąć w zakładkę „karty”, 
wtedy pokażą się wszystkie, jakie 
posiadamy, oraz boks „Nowa kar-
ta”, przez który możemy złożyć 
wniosek o wydanie nowej karty  
– kredytowej bądź debetowej.

Pomocne ubezpieczenie 
wiedząc, jakie mamy możliwości 
finansowe, dostępne sposoby płat-
ności i bieżący stan konta, milej jest 
rozkoszować się wolnym czasem. 
Zwłaszcza jeśli jesteśmy ubezpie-
czeni. to również można zrobić 
przez iPko i zajmie tylko chwilę. 
Aby skorzystać z ubezpieczenia, po 
zalogowaniu się do serwisu należy 
wejść w zakładkę „ubezpieczenia”, 
następnie w „Nowe ubezpieczenie”, 
a potem wybrać odpowiedni ro-
dzaj: majątkowe lub turystyczne. 
są tu wszystkie potrzebne informa-
cje dotyczące zakresu i warunków 

ogólnych ubezpieczenia. sposób 
złożenia wniosku w serwisie jest 
bardzo intuicyjny i krok po kroku 
pozwala szybko skorzystać z ofer-
ty. w zakresie ubezpieczenia tury-
stycznego oferowane jest ubezpie-
czenie wojażer – PZu Pomoc 
w Podróży, które zapewnia zwrot 
kosztów leczenia, następstw nie-
szczęśliwych wypadków, ubezpie-
czenia bagażu, jak też oC podczas 
podróży zagranicznej.

szansa na inwestycje 
jeśli podczas urlopu spodziewa-
my się zastrzyku gotówki od kon-
trahenta czy pracodawcy i nie są 
to pieniądze przeznaczone do 
szybkiego skonsumowania, za 
pośrednictwem serwisu iPko mo-
żemy od razu ulokować je na ra-
chunku oszczędnościowym lub  
lokacie. Możemy to zrobić, będąc 
w dowolnym miejscu z dostępem 
do internetu. wystarczy po zalo-
gowaniu się do serwisu wybrać 
pole „lokaty”, następnie „Nowa 
lokata” i zdecydować się na jedną 
z interesujących nas pozycji z li-

sty zdefiniowanych lub też wy-
brać opcję „Pozostałe lokaty”, 
gdzie samodzielnie można usta-
wić jej parametry, np. walutę czy 
czas trwania. Cały proces potrwa 
kilka minut, a efekt będzie satys-
fakcjonujący. 
serwis bankowości elektronicznej 
iPko poprzez wielofunkcyjność i do-
stęp do licznych usług daje poczucie 
pewności na co dzień i w czasie wol-
nym. Ale zawsze należy pamiętać 
o zasadach bezpieczeństwa obo-
wiązujących przy korzystaniu z ban-
kowości elektronicznej. stosowanie 
ich zapewni nam spokój. Przekonaj 
się sam.

Pamiętaj o bezpieczeństwie!
Najważniejsze zasady to:
•  sprawdź, czy połączenie jest 

szyfrowane, czy adres strony 
w oknie przeglądarki wygląda 
tak: https://www.ipko.pl/nowe 
(lub w przypadku korzystania 
jeszcze z poprzedniej wersji  
serwisu: https://www.ipko.pl) 
oraz czy na pasku na dole ekra-
nu lub przy polu adresowym 
pojawia się ikona z zamkniętą 
kłódką. 

•  uważaj na pojawiające się w sie-
ci nowe wirusy i przeprowadzaj 
częste aktualizacje oprogramo-
wania antywirusowego.

•  aktualizuj oprogramowanie sys-
temu operacyjnego i przegląda-
rek internetowych.

•  nie odpowiadaj na wiadomości 
e-mailowe, których autorzy pro-
szą o twoje dane, np. ujawnienie 
ich lub zweryfikowanie. 

•  Pamiętaj, że system Banku ni-
gdy nie poprosi o podanie kilku 
kodów (z karty kodów lub wy-
godniejszych kodów sMs). je-
den kod służy do potwierdzenia 
jednej dyspozycji. wyjątkiem 
jest tylko konieczność użycia 
dwóch kodów podczas aktywa-
cji lub zmiany nowego narzędzia 
autoryzacji.
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trudno wyobrazić sobie wakacje bez pieniędzy, 
ale bez portfela to zupełnie proste. Dzięki aplikacji iko 
zastąpi go telefon komórkowy.

PłaTNoścI
mobIlNe

Nieposkromiona ochota na 
gofra, lemoniadę, koniecz-

ność zakupu olejku do opala-
nia, chęć popływania kajakiem 
czy skuterem wodnym... Nic 
nas nie zaskoczy! Z aplikacją 
iko Pko Banku Polskiego każde 
życzenie może się spełnić – za-
wsze mamy dostęp do swoich 
pieniędzy i możemy zrealizować 
płatność.

wiesz, ile masz
Po zainstalowaniu i aktywo-
waniu aplikacji mobilnej, a na-
stępnie zalogowaniu się cztero-
cyfrowym kodem PiN od razu 
mamy dostęp do najważniej-
szych informacji o naszym ra-
chunku, m.in. wysokości salda, 
blokadach na rachunku (zreali-
zowane, lecz jeszcze nie zaksię-
gowane transakcje) czy historii 
operacji. Dzięki temu nie mu-
simy pamiętać wszystkich na-
szych wydatków i zastanawiać 
się w restauracji, czy wystarczy 
na zapłacenie rachunku. Apli-

bez potrzeby liczenia drobnych, 
czy karty. Z powodzeniem za-
stępuje portfel, także dzięki 
możliwości wypłat z bankoma-
tów i płatności w sklepach czy 
punktach usługowych. funkcje 
te są możliwe do zrealizowa-
nia za pomocą kodu Blik, który 

kacja iko to idealny sposób na 
kontrolę wydatków, zwłaszcza 
podczas wakacyjnych wycie-
czek. 

Blik i możesz więcej
iko w telefonie to nie tylko bez-
pieczny dostęp do pieniędzy, 

na urloP Bez Portfela
wakacje bez portfela? to możliwe! wygodnie i bezpiecznie możemy 
płacić nie tylko kartą, lecz także telefonem komórkowym. Mając 
dostęp do internetu, zyskujemy kontakt ze światem, a za pomocą 
aplikacji mobilnej iko również do swoich finansów. Zapewnia 
ona dostęp do każdej usługi bankowej, nawet w najgorętszym 
momencie wakacji. 

  michał olędzki

wyświetlany jest tuż po zalogo-
waniu na ekranie głównym apli-
kacji. sześciocyfrowy kod Blik 
służy do potwierdzania wszyst-
kich płatności mobilnych. 

sprawdź w terenie
ten najbardziej widoczny 
w aplikacji iko kod umożliwia 
wypłaty z ponad 10 tys. ban-
komatów oraz zakupy w ok. 
10 tys. sklepów internetowych 
i wielu dużych sieciach, m.in. 
restauracji, kawiarni, drogerii, 
supermarketów, kin, sklepów 
odzieżowych czy ze sprzętem 
RtV agD – każdy z nich moż-
na rozpoznać po zamieszczonej 
w widocznym miejscu naklejce 
z logo systemu Blik lub „tu mo-
żesz zapłacić iko”. Bankomaty 
i sklepy w najbliższej okolicy 
znajdziemy, korzystając z funk-
cji geolokalizacji w aplikacji iko 
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(ikonka z lupą w prawym gór-
nym rogu). Możemy również 
wyszukać punkty akceptujące, 
korzystając z mapy w serwisie 
internetowym pkobp.pl/poi. 
Będąc na wakacjach, nawet 
w mniejszych miejscowościach, 
można być zaskoczonym, wi-
dząc, jak wiele punktów przyj-
muje płatność telefonem. 

do czego i kiedy jeszcze może 
przydać się iko podczas wa-
kacji? 
•  kiedy musimy zrealizować 

płatność przekraczającą li-
mit na karcie płatniczej. 
wówczas z pomocą przycho-
dzi telefon z aplikacją iko, 
która posiada niezależne li-
mity transakcyjne i umożliwia 
wypłatę pieniędzy z najbliż-
szego bankomatu lub płat-

ność w punkcie akceptującym 
kod Blik. 

•  gdy zgubimy lub zostawimy 
naszą kartę płatniczą w nie-
znanym miejscu i kiedy nie 
mamy pewności, że uda nam 
się ją odzyskać. wtedy nale-
ży jak najszybciej skontakto-
wać się z Bankiem i zastrzec 
kartę. Ale zamiast tego można 
też uruchomić aplikację iko, 
gdzie (bez potrzeby logowa-
nia się) w zakładce „kontakt” 
znajdziemy przycisk „Zastrzeż 
kartę”. 

•  gdy trzeba natychmiast za-
płacić zaległy lub niespodzie-
wany rachunek i zrealizować 
przelew. Mając wszystkie po-
trzebne dane na temat odbior-

cy płatności, można dokonać 
przelewu bankowego w iko. 
jeżeli odbiorca był już wcze-
śniej zdefiniowany w serwisie 
bankowości elektronicznej, za-
danie to jest jeszcze łatwiejsze. 
Należy wybrać go z listy zde-
finiowanych przelewów, a for-
matka przelewu wypełni się 
automatycznie. wystarczy po-
twierdzić przelew kodem PiN. 

•  kiedy chcemy zrobić zakupy 
przez internet, np. kupić on-
line bilet kolejowy czy lotni-
czy. Nic prostszego, bo tele-
fonem z aplikacją iko można 
płacić w internecie. korzy-
stając z rezerwacji biletów 
online, wybierz formę zapłaty 
„Płacę z iko” lub „Płatność 
Blik”. jest to najłatwiejszy 
sposób dokonania transakcji, 
ponieważ nie wymaga wpi-

sywania szesnastocyfrowego 
numeru karty płatniczej ani 
pamiętania loginu i hasła do 
serwisu bankowości interne-
towej. operację potwierdzisz 
w aplikacji wyłącznie kodem 
PiN. 

•  gdy podczas pobytu w nie-
dużej nieznanej nam miejsco-
wości potrzebujemy gotówki 
i szukamy bankomatu. wy-
starczy skorzystać z funkcji 
geolokalizacji aplikacji iko. 
klikamy w lupę w prawym 
górnym rogu, wpisujemy 
w polu nad mapą słowo „ban-
komat”, a na ekranie wy-
świetli się lista najbliższych 
punktów wraz z odległością. 
wybierzemy pierwszy z brze-

gu, a na mapie ukaże się jego 
lokalizacja. tam będziemy 
mogli wypłacić gotówkę za 
pomocą aplikacji. 

•  aby przelać pieniądze na 
konto innego posiadacza 
aplikacji iko. Przelewy na 
numer telefonu to funkcja 
aplikacji iko, która umożli-
wia błyskawiczną transakcję. 
jej zaletą jest to, że zamiast 
wpisywać 26 cyfr trudnego 
do zapamiętania numeru ra-
chunku bankowego, wpisuje 
się jedynie numer telefonu 
komórkowego osoby, której 
chce się zrobić przelew. waru-
nek jest tylko jeden – ta osoba 
też musi korzystać z iko. Gdy 
przelew przychodzi, odbiorca 
otrzymuje telefoniczne po-
wiadomienie o otrzymanych 
środkach. 

•  w sytuacji, gdy chcesz prze-
słać pieniądze osobie nie-
mającej ani karty płatniczej, 
ani telefonu z aplikacją iko 
– np. dziecku przebywające-
mu na koloniach. wówczas, 
dzięki aplikacji iko, można 
przekazać czek. wystarczy 
w swoim telefonie wygene-
rować dziewięciocyfrowy 
numer i wybrać okres jego 
ważności (15 minut, 2 go-
dziny, 12 godzin, 24 godziny 
lub 72 godziny). Odbiorca 
pieniędzy może otrzymać nu-
mer czeku sMs-em (np. na 
telefon zaufanej osoby) lub  
e-mailem i wykorzystać go 
do wypłaty gotówki z banko-
matu lub płatności w sklepie. 
Należy jedynie pamiętać, aby 
podać mu wcześniej specjalne 
czterocyfrowe hasło do czeku, 
bez znajomości którego czek 
jest bezużyteczny.

•  gdy wybieramy się w miej-
sce, w które wolimy nie 
zabierać cennych rzeczy  
– portfela, torebki czy tele-

Kiedy wybieramy się w miejsca, w które 
wolimy nie zabierać cennych rzeczy – port-
fela, torebki – np. na koncert w plenerze, 
wtedy doskonale sprawdzi się IKO czek.

fonu – np. na koncert w ple-
nerze. wtedy pomocny będzie 
iko czek. Może być realizo-
wany nawet bez potrzeby 
posiadania ze sobą telefonu 
komórkowego. trzeba tylko 
pamiętać, aby przed wyjściem 
z domu wygenerować kilka 
czeków na różne kwoty, za-
pisać sobie wygenerowane 
dziewięciocyfrowe kody na 
karteczce i zabrać ją ze sobą. 
Przy realizacji czeków w ter-
minalu płatniczym lub banko-
macie wystarczy tylko pamię-
tać hasło do czeku.

tryb szybkich płatności 
w iko pozwala na dokony-
wanie  transakcji w sklepach 
oraz wypłatę gotówki z ban-
komatów bez konieczności 
logowania się do aplikacji. 
Aby wykonać płatność lub 
wypłatę z bankomatu za 
pomocą szybkich płatności 
iko, kliknij w telefonie ikon-
kę iko, tak jak przy standar-
dowym uruchamianiu apli-
kacji (bez logowania się). na 
ekranie pojawi się możliwość 
„wywołania” kodu Blik do 
szybkiej płatności – dotknij 
pole na środku ekranu, aby 
zobaczyć kod. wyświetlony 
kod Blik wpisz w terminalu 
płatniczym, na stronie skle-
pu internetowego lub na 
ekranie bankomatu. w za-
leżności od rodzaju i kwoty 
transakcji aplikacja poprosi 
o potwierdzenie transakcji 
za pomocą przycisku „tak” 
lub kodu Pin (w tym przy-
padku podanie kodu PiN nie 
powoduje zalogowania się 
do ikO). 

szyBkie 
Płatności iko
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wypłaty, przelewy, transakcje, 
usługi bankowe i fachowe 

doradztwo – wszystko to i o wiele 
więcej możemy zrealizować w po-
nad 1300 oddziałach i 1000 agen-
cjach Pko Banku Polskiego w całym 
kraju – w wielkich miastach i ma-
łych miasteczkach. osobiste spo-
tkanie z doradcą pozwoli rozwiać 
wszelkie wątpliwości i sfinalizować 
każde zlecenie. Pomoże w wielu nie-
przewidzianych sytuacjach i doradzi 
najlepsze rozwiązanie.

znajdziesz w okolicy
Posiadacze kont w Pko Banku 
Polskim mogą zarządzać swoimi 
finansami zdalnie – wystarczy tele-
fon do Contact Center lub dostęp 
do internetu. korzystający z syste-
mu transakcyjnego iPko lub apli-
kacji mobilnej iko mają możliwość 
m.in. kontrolować historię rachun-
ku, dokonywać przelewów, a na-
wet złożyć wniosek o pożyczkę 
bez opuszczania plaży. Co więcej, 
zrobią zakupy także wtedy, gdy nie 
dysponują gotówką, a nawet bez 
użycia karty płatniczej – wystarczy 
smartfon z aplikacją iko, by zapła-

znajdującą się na dole strony inter-
netowej. Ale sprawdzić to możemy 
w każdej chwili – wystarczy wybrać 
numer czynnego 24 godziny na 
dobę contact center: 801 302 302 
lub +48 81 535 65 65 – dla dzwo-
niących w kraju, z zagranicy i z te-
lefonów komórkowych. 

Pieniądze potrzebne od zaraz
Na wakacje wyruszamy wyposa-
żeni w potrzebne środki, urządze-
nia oraz informacje. jednak zawsze 
mogą zdarzyć się nieprzewidziane 
sytuacje, będące zazwyczaj źró-
dłem stresu, którego szczególnie na 
urlopie staramy się unikać. Co zro-
bić, gdy podczas wyjazdu pojawi 
się szansa na nieplanowane zakupy 
lub gdy zaskoczą nas koszty, a za-
braknie środków na koncie? Po-
mocna okaże się karta kredytowa 
– warto mieć ją w zapasie. Dzięki 
niej, bez względu na walutę dane-
go kraju, zawsze można realizować 
płatności (np. na stacji paliw czy 
lotnisku) lub ewentualnie wypłacić 
gotówkę. 
Z tych rozwiązań można skorzystać 
np. poprzez system iPko lub z po-

doradcy ds. udanego urloPu
transakcje i dyspozycje finansowe można dziś zrealizować zarówno przez internet, jak  
i telefon. Ale podczas wakacyjnej podróży, gdy pojawią się nieprzewidziane okoliczności 
wymagające szybkiego działania, kiedy zawiedzie pamięć lub urządzenie, nic nie zastąpi 
osobistego kontaktu z Bankiem.  

Iwona radomska, michał Tkaczuk

oddziały i agencje Pko Banku Polskiego są dostępne
w całej Polsce. wystarczy odwiedzić dowolną placówkę, 
by uzyskać fachową pomoc doradcy.

oferTa
baNku

cić w restauracji, czy zrealizować 
wypłatę z ponad 10 tys. bankoma-
tów Banku. A co w sytuacji, gdy 
podczas wakacyjnego wypoczyn-
ku pojawi się np. natychmiastowa 
konieczność zapłacenia zaległego 
rachunku, a urządzenie z dostę-
pem do internetu nagle przestanie 
działać – wyczerpie się bateria, 
zapomnimy kodu albo telefonu. 
wtedy warto wiedzieć, gdzie znaj-

duje się najbliższa placówka ban-
kowa, by w razie potrzeby zała-
twić sprawę osobiście. Na taką 
okoliczność można się przygoto-
wać i przed wyjazdem sprawdzić, 
czy w okolicy miejsca, do którego 
się udajemy na dłuższy pobyt, 
znajdziemy oddział lub agencję 
Banku. wystarczy wejść na stro-
nę: www.pkobp.pl i kliknąć w za-
kładkę „Placówki i bankomaty”, 
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Przekaz na 
cały świat
Proste, bezpieczne i działają nawet na końcu 
świata. Międzynarodowe przekazy pieniężne 
western union realizowane są szybko i bez 
zbędnych formalności.  

wioletta Szczepaniak

mocą mobilnej aplikacji iko. Ale 
z usług, dzięki którym pokryjemy 
nadprogramowe wydatki, skorzy-
stamy także z pomocą Contact 
Center oraz podczas jednej wizy-
ty w placówce Banku. w trakcie 
rozmowy doradcy zawsze podpo-
wiedzą najlepsze w konkretnym 
przypadku rozwiązanie – pokazu-
jąc i omawiając wiele możliwości 
i usług Banku, o których wcześniej 
nie wiedzieliśmy. 

szybka decyzja finansowa
Zdarzyć się może, że podczas wa-
kacyjnych wojaży, poznawania 
nowych kultur, zwyczajów i kuch-
ni, zwiedzenia pięknych miejsc 
znajdziemy coś, co wyjątkowo 
nam się spodoba, np. komplet 
ręcznie malowanej porcelany, 

albo gdy przypadkiem trafimy na 
superokazję dawno planowanego 
zakupu. wówczas podejmujemy 
szybką decyzję o wzięciu pożycz-
ki gotówkowej, np. Mini Ratki na 
dowolny cel. Pożyczki te są bardzo 
elastyczne, a wypłata środków 
może nastąpić nawet tego sa-
mego dnia, w którym złożyliśmy 
wniosek. Do dyspozycji posiada-
czy kont osobistych w Pko Banku 
Polskim jest również kredyt odna-
wialny w rachunku (nie dotyczy 
on Pko konta Dziecka, Pko konta 
Pierwszego i superkonta Graffiti 

ze względu na wiek posiadaczy 
tych kont) oraz limit w koncie  
– dopuszczalne saldo debetowe, 
czyli pieniądze na nieprzewidziane 
wydatki. Dostęp do dodatkowych 
środków możemy otrzymać też 
w ramach limitu kredytu odna-
wialnego. 

z kartą bez obaw
Podczas urlopu może nas spotkać 
także niemiła niespodzianka, np. 
gdy nasza karta płatnicza przesta-
nie działać lub gdy ją utracimy. to 
zawsze budzi obawy o nasze pie-
niądze. w takich sytuacjach mamy 
kilka możliwości działania, ale naj-
ważniejsze będzie zastrzeżenie kar-
ty. Można to zrobić np. w serwisie 
iPko czy za pomocą mobilnej apli-
kacji iko, ale wielu z nas preferuje 
osobisty kontakt z doradcą Banku, 
by po prostu porozmawiać o sytu-
acji, czy opowiedzieć o problemie. 
Często więc wybieramy telefon do 
konsultanta – czynnej 24 godziny 
na dobę – kartolinii (tel. 801 124 365 
lub +48 81 535 60 50 – numer dla 
przebywających za granicą) lub wi-
zytę w placówce. 
to możliwe, bez względu na to, 
gdzie wypoczywamy: w Zakopa-
nem, Gdańsku czy też w malowni-
czym choć niewielkim miasteczku 
– w niedużych miejscowościach 
dynamicznie się rozwija sieć agencji 
Banku, w których możemy liczyć na 
obsługę tak samo profesjonalną, jak 
w oddziale Banku. 
jeśli problem z kartą zgłaszamy do 
Contact Center lub w placówce, 
specjaliści pomogą nam ją zastrzec, 
upewnią się, że karta została za-
blokowana, a w razie potrzeby za-
proponują dodatkowe rozwiązanie. 
Możemy też wystąpić o wydanie 
nowej i poprosić o przesłanie jej na 
wakacyjny adres pobytu. Ze swoim 
problemem na pewno nie zostanie-
my sami. A gdy będzie rozwiązany, 
znów będzie można w pełni cieszyć 
się wypoczynkiem. 

Dziecku skończyły się pieniądze na 
letnim obozie, rodzicom świetnie 

bawiącym się na egzotycznych wa-
kacjach chcesz je przedłużyć, a przy-
jaciele, którym zabrakło gotówki, pro-
szą o pożyczkę – potrzebujesz szybko 
przesłać im pieniądze. Nic prostszego! 
Z pomocą western union nawet mię-
dzynarodowy przekaz zrealizujesz 
w kilka minut. usługa jest dostępna dla 
każdego, nawet dla osób nieposiadają-
cych konta w Pko Banku Polskim. 
Pieniądze możesz przesłać praktycznie 
wszędzie, niezależnie od miejsca prze-
bywania. Placówki western union 
rozsiane po całym globie – pół miliona 
w 200 krajach – łatwo znajdziesz rów-
nież w Polsce. Ale z usługi można też 
skorzystać w oddziałach oraz agen-
cjach Pko Banku Polskiego, których 
pracownicy pokażą, jak w prosty spo-
sób dokonać przekazu gotówki. 
krajowe przekazy pieniężne są reali-
zowane tylko w złotówkach, ale te 
międzynarodowe zazwyczaj w wa-
lucie danego kraju. w Polsce oprócz 
złotówek przekazy te mogą być nada-

Posiadacze kont 
w PKO Banku Polskim 
mogą zarządzać 
swoimi finansami 
zdalnie – wystarczy 
telefon do Contact 
Center lub dostęp  
do internetu.

wane w dolarach, a odbierane w zło-
tówkach, euro, dolarach czy funtach 
brytyjskich. opłatę za przekaz ponosi 
tylko nadawca. Maksymalna dzienna 
kwota takiej przesyłki może wynieść 
nawet 7500 dolarów lub jej równo-
wartość w złotych. wysokość przeka-
zów odbieranych w kraju, a nadanych 
poza granicami jest nieograniczona. 
Aby nadać przekaz pieniężny western 
union, wystarczą dokument tożsamo-
ści i dane odbiorcy. Dowodem wpłaty 
będzie potwierdzenie realizacji usługi 
z numerem kontrolnym MtCN, który 
trzeba zachować i udostępnić tylko 
odbiorcy przekazu.
Przekaz można odebrać w placów-
ce western union oraz w oddziale 
lub agencji Banku. trzeba tylko po-
dać dokument tożsamości, numer 
MtCN, nazwę kraju nadawcy, jego 
imię i nazwisko, a także spodzie-
waną kwotę i walutę przekazu. Ale 
to nie wszystko. Przekaz western 
union można też zrealizować po-
przez iPko. to wyjątkowa wygoda  
– nawet nie trzeba wychodzić z domu.

szybkie przekazy  
pieniężne to komfort    

  na wakacjach.

oferTa 
baNku
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Nieważne, czy rezerwujesz 
hotel, pensjonat czy bile-

ty – najważniejsze, że możesz je 
zabukować i kupić, nie ruszając 
się z domu. to możliwe dzię-
ki dostępowi do internetu oraz 
karcie płatniczej. Przy nowo-
czesnym planowaniu i finalizo-
waniu przygotowań do wyjazdu 
warto zwracać uwagę na oferty 
sygnowane przez organizację 
płatniczą, która wydała naszą 
kartę, np. Visa czy Mastercard. 
Biorąc udział w ich promocjach, 
można znacząco obniżyć koszty 
wyjazdu. w dzisiejszych cza-
sach karta płatnicza jest jak 
symbol: dobra karta – dobrej 
passy. Dzięki niej możemy unik-
nąć wielu nieprzewidzianych 
kłopotów, rozwiązać różne pro-
blemy i bezpiecznie cieszyć się 
wakacjami.

kupno i aktywacja
jak zostać posiadaczem karty 
kredytowej Pko Banku Polskie-
go? wystarczy wypełnić wnio-
sek online. Następnie pracow-
nik Banku skontaktuje się z nami 

używamy ich na co dzień. Nic dziwnego, karty płatnicze – te debetowe i kredytowe  
– są proste w obsłudze, wielofunkcyjne, a przede wszystkim bezpieczne. o tym, ile  
mają zalet i przydatnych możliwości, najlepiej przekonać się podczas podróży, a nawet 
jeszcze przed wyjazdem. 

Grzegorz Culepa 

karty doBre na lato  

w celu uzgodnienia szczegółów. 
Podpisanie umowy odbędzie się 
w oddziale Banku, a „plastik” zo-
stanie przesłany na nasz adres. 
kartę kredytową można bezpłat-
nie aktywować w oddziale lub 
w bankomacie Banku (nie wy-
maga wypłaty gotówki), a także 
w iPko, jeśli mamy konto w Pko 
Banku Polskim i dostęp do ban-
kowości elektronicznej. Ponad-
to aktywacji można dokonać 
za pośrednictwem dostępnej  
24 godziny na dobę kartolinii: 
801 124 365 – numer kra-
jowy (całkowity 
k o s z t 

rozmowy jest równy cenie jed-
nego impulsu za połączenie lo-
kalne), +48 81 535 60 50 – nu-
mer dostępny za granicą. 

lepiej mieć dwie karty
Bilety, noclegi, ubezpieczenie 
– wszystko załatwione. jutro 
wyjazd. sprawdźmy jeszcze, 
czy tam, gdzie się wybieramy, 
akceptują nasze karty. Mamy 
dwie – debetową ze znakiem 
Visa i kredytową Mastercard. 
słuszny wybór! jeżdżąc za gra-

nicę, warto mieć dwie róż-
ne, ponieważ są 

kraje, w których sieć punktów 
akceptacji kart jednej z tych 
organizacji jest zdecydowanie 
bardziej rozbudowana. Najle-
piej też, aby jedna z nich była 
debetowa, a druga kredytowa. 
Pierwsza jest korzystniejsza 
przy wypłatach gotówki z ban-
komatów – w zależności od ro-
dzaju rachunku, do którego jest 
wydana, nie zapłacimy prowizji 
w ponad 3 tys. urządzeń Pko 
Banku Polskiego lub nawet 
we wszystkich bankomatach 
w Polsce i na świecie. Druga 
– może być bardziej korzystna 
w rozliczeniach transakcji płat-
niczych. Dodatkowo te kredy-
towe doskonale sprawdzają 
się w podróży jako zabezpie-
czenie w przypadku nieoczeki-
wanych wydatków. 

Bezpieczeństwo przede 
wszystkim 
Zakupy w sieci stają się coraz 
bardziej popularne i robimy je 
także podczas wakacji. Moż-
na za nie płacić praktycznie 
wszystkimi kartami, zarówno 

karty płatnicze to doskonały towarzysz podróży. 
Zapewniają komfort, bezpieczeństwo, a często  
spore oszczędności – także na wakacjach.

oferTa
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wypukłymi, jak i płaskimi. wie-
le osób wciąż ma jednak oba-
wy związane z płaceniem kartą 
online. ostrożność nigdy nie 
zawadzi, ale pamiętając o prze-
strzeganiu kilku podstawowych 
zasad bezpieczeństwa, nie musi-
my bać się ryzyka. 
Niezależnie od rodzaju karty 
zawsze należy zachować bez-

pieczeństwo i nie spuszczać jej 
z oka, np. realizując płatności 
w sklepie, lepiej samodzielne 
włożyć ją do czytnika (coraz 
więcej terminali daje taką moż-
liwość).
jeśli robimy zakupy w wirtu-
alnych sklepach, wybierajmy 
te wykorzystujące szyfrowa-
ną transmisję danych. Można 
je łatwo rozpoznać po adresie 
strony, który zaczyna się od 
https:// (z literą „s” od ang. se-
cure), oraz towarzyszącym mu 
symbolu kłódki (położenie i wy-
gląd tej ikony zależy od rodza-
ju przeglądarki internetowej). 
warto skorzystać z bezpłatnej 
usługi 3D-secure zabezpiecza-
jącej płatności w internecie, 

która zapewnia dodatkową au-
toryzację w systemie Banku. 
Można ją uruchomić w serwisie 
iPko lub z pomocą konsultanta 
infolinii.

Przed wyjazdem ubezpiecz kartę
Co jest ważne? fakt, że wszyst-
kie karty kredytowe Pko Banku 
Polskiego zapewniają ochronę 

ubezpieczeniową. urlopowicze 
zabierający je na wakacje znajdą 
w ofercie Banku m.in. specjalny 
pakiet ubezpieczeń podróżnych, 
który zapewnia ochronę w trak-
cie wyjazdów za granicę. 
Planując urlop, warto skorzy-
stać także z dodatkowego – do-
browolnego „ubezpieczenia na 
szóstkę” (obejmuje: ubezpiecze-
nie następstw nieszczęśliwych 
wypadków, rzeczy opłaconych 
kartą i gwarancję najniższej 
ceny, bagażu i opóźnienia w jego 
dostarczeniu oraz bogaty pakiet  
assistance – Medyczne oraz 
Dom) czy ubezpieczenia po-
dróżnego, które z pewnością za-
pewni komfort i bezpieczeństwo 
podczas podróży. 

co, jeśli zgubię kartę?
wiadomo, wypadki chodzą po 
ludziach, ale Bank jest przy-
gotowany na sytuacje, gdy 
posiadacz karty ją zgubi lub 
padnie ofiarą kradzieży. Przede 
wszystkim niezwłocznie należy 
ją zastrzec: telefonicznie pod 
całodobowym numerem kartoli-
nii, w najbliższym oddziale Pko 
Banku Polskiego lub w serwisie 
iPko. 
Można też skorzystać z płatnej 
usługi wcześniejszego przejęcia 
odpowiedzialności (przejrzysta 
karta kredytowa – 2 zł/mies., 
PkO Vitay – 3 zł/mies.). Bank 
przejmie odpowiedzialność za 
zobowiązania finansowe po-
wstałe w wyniku operacji doko-
nanych utraconą kartą jeszcze 
przed zgłoszeniem jej utraty.
Pamiętajmy, że wakacje po-
budzają wyobraźnię i niejedno 
może nam przyjść do głowy, np. 
nagła zmiana planów, przedłu-
żenie urlopu czy zakup wyma-
rzonej dawno rzeczy. Dlatego 
bezpieczniej jest mieć w zana-
drzu karty płatnicze z odpowied-
nim limitem, a przed urlopem 
rozważyć, czy nie warto nawet 
nieco go zwiększyć. Z kartami 
Pko Banku Polskiego wakacje 
na pewno będą udane.

Niezależnie od rodzaju karty zawsze  
należy zachować bezpieczeństwo  
i nie spuszczać jej z oka, np. realizując 
płatności w sklepie, lepiej samodzielne 
włożyć ją do czytnika.

rozliczenia 
walutowe kart

•  korzystając z karty, warto 
zwrócić uwagę na walutę roz-
liczeniową. w przypadku kart 
debetowych w Pko Banku Pol-
skim obowiązuje 10 walut roz-
liczeniowych. Pozostałe, przez 
organizację, w ramach której 
wydany jest „plastik” (Visa, 
Mastercard), najpierw przeli-
czane są na euro, a następnie 
na złote.

•  w przypadku kart kredyto-
wych używanych za granicą 
– wszystkie rachunki płacone 
w euro przeliczane są na na-
szą walutę. Rachunek w każdej 
innej walucie najpierw przeli-
czany jest na euro, a dopiero 
później na złote. 

•  Płatności walutowe przeliczane 
są na rodzimą walutę według 
kursu bankowego obowiązują-
cego w dniu rozliczania trans-
akcji przez Bank. 

Podobne zasady obowiązują 
przy korzystaniu z bankomatów 
za granicą. Nawet jeśli za korzy-
stanie z tych urządzeń nie jest 
pobierana żadna opłata, to wy-
płaty w lokalnej walucie najpierw 
przeliczane są na euro, a dopiero 
potem na złotówki. w przypadku 
wypłaty kartą kredytową opłata 
naliczana jest natychmiast.

PrzeBieg standardowej Płatności w internecie 

sprawdź poprawność 
adresu strony www,

jej oznaczenie symbolem
kłódki i informacje
o certyfikacie ssl

wybierz sposób 
płatności kartą płatniczą; 

podaj dane karty:  
kod cVc2/cVV2 

– 3 cyfry na rewersie 
karty przy pasku do podpisu

sprawdź, czy podane 
przez ciebie dane 

są poprawne i potwierdź 
płatność; poczekaj 

na potwierdzenie dokonania 
transakcji lub odmowę

znajdź 
i wybierz produkt 

w sklepie 
internetowym

więcej informacji na: 
bankomania.pkobp.pl
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Poznaj praktyczne zasady uła-
twiające skuteczną długoter-

minową inwestycję. to gwaran-
cja efektywnego oszczędzania  
– w każdym wieku i bez wyrze-
czeń.

jak zacząć
Aby rozpocząć swoją przygodę 
z inwestowaniem w fundusze, nie 
musisz dysponować pokaźną 
sumą. wpłaty mogą zaczynać się 
już od 100 zł. nawet przy stosun-
kowo niewielkich, ale systema-
tycznie wpłacanych środkach 
masz szansę na osiągnięcie zado-
walających zysków.
inwestycja w fundusze nie wyma-
ga od inwestora ani fachowej 
wiedzy, ani codziennego śledze-
nia giełdy. tym zajmują się spe-
cjaliści Pko tfi, którzy w razie 
potrzeby służą pomocą.
jednak, zanim zdecydujesz się na 
inwestycję w fundusze, powinie-
neś ustalić swoją strategię inwe-
stycyjną. Co wziąć pod uwagę?

Gdy decydujemy się na długoterminową inwestycję w fundusze  
Pko tfi, nasze pieniądze pracują cały czas. sekretem skutecznego 
pomnażania kapitału jest... konsekwencja. Najważniejsze to zacząć! 
Podpowiadamy, co warto wiedzieć o funduszach.

izabela Pieńkowska

wyPoczywasz,  
a twoje Pieniądze Pracują

•  cel, na jaki chcesz oszczędzać, 
oraz oczekiwany zysk z inwesty-
cji – ułatwi to wybór odpowied-
niego funduszu lub produktu  
inwestycyjnego.

•  Możliwości finansowe uwzględ-
niające bieżące zobowiązania, 

sytuację zawodową i osobistą.
•  czas, przez jaki jesteś gotowy 

oszczędzać – biorąc pod uwagę 
krótszy horyzont czasowy, po-
winniśmy wybrać inwestycje 
bardziej przewidywalne. Przy 
dłuższym okresie inwestycji 
(powyżej pięciu lat) udział akcji 
w portfelu może być większy, 
przy uwzględnieniu indywidual-
nego apetytu na ryzyko. Zawsze 

jednak należy pamiętać, że za-
angażowanie w fundusze to in-
westycja długoterminowa.

•  Poziom ryzyka inwestycyjnego, 
jaki jesteś w stanie zaakceptować 
– przykładowo: fundusze inwe-
stujące w bony skarbowe i obli-

gacje będą charakteryzowały się 
mniejszym ryzykiem inwestycyj-
nym od funduszy akcyjnych.

•  zysk (stopa zwrotu) – im wyż-
szych potencjalnych zysków 
oczekujesz, tym większe ryzyko 
powinieneś założyć. jeśli oba-
wiasz się nawet chwilowego wa-
hania wartości swojej inwestycji, 
rozważ wybór aktywów mniej 
ryzykownych, np. obligacji.

inwestowanie w fundusze zarzą-
dzane przez Pko tfi możesz roz-
począć na trzy różne sposoby: 
•  przez internet – za pośrednic-

twem bankowości elektronicz-
nej iPko lub poprzez system 
transakcyjny Pko tfi fundusze; 

•  odwiedzając placówki PkO Ban-
ku Polskiego;

•  przez telefon, dzwoniąc pod nu-
mer infolinii.

Zanim przystąpimy do inwestycji, 
musimy wypełnić tzw. kwestiona-
riusz MifiD. Pomaga on spraw-
dzić wiedzę planującego rozpo-
cząć inwestycję, zdefiniować 
indywidualny apetyt na ryzyko 
oraz uzyskać informację, czy 
dany instrument jest odpowiedni. 
Doradca pomoże nam otworzyć 
rachunek-rejestr uczestnika 
w wybranym funduszu/fundu-
szach i poinformuje, jak dokonać 
wpłaty. Będąc uczestnikiem, 
w każdej chwili możemy dokupić 
lub sprzedać funduszowi dowol-
ną liczbę jednostek funduszu. 
Aby je nabyć, wystarczy doko-
nać np. przelewu z konta banko-
wego na rachunek wybranego 
funduszu, w tytule wpłaty poda-
jąc numer swojego rejestru. sam 
możesz decydować, czy dokony-
wać wpłat samodzielnie, czy też 
ustawić stałe zlecenie określonej 
kwoty.

w co inwestować  
zależnie od wieku
inwestycje w fundusze inwesty-
cyjne można rozpocząć w każ-
dym wieku. jeśli zamierzasz inwe-
stować przez kilka lat i nie 
obawiasz się wahań ceny jedno-

Inwestycja w fundusze nie wymaga od 
inwestora ani fachowej wiedzy, ani co-
dziennego śledzenia giełdy. Tym zajmują się 
specjaliści PKO TFI, którzy służą pomocą. 

Długoterminowe inwestycje w fundusze Pko tfi  
to nie tylko dobry sposób na pomnażanie kapitału, 
ale także na efektywne i systematyczne oszczędzanie. 

oferTa
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stek uczestnictwa, warto zainte-
resować się funduszami akcyjny-
mi. jeśli wolisz krótszy horyzont 
czasowy, lepiej wybrać te gotów-
kowe, których jednostka uczest-
nictwa, nawet w niedługim okre-
sie, nie powinna ulegać znacznym 
wahaniom.

rodzaje funduszy
w ofercie Pko tfi znajdują się 
produkty odpowiadające na 
wszelkie potrzeby i możliwości in-
westorów.
fundusze inwestycyjne otwarte 
(fiO) to jedna z atrakcyjniej-
szych form inwestowania środ-
ków pieniężnych, dostępna dla 
wszystkich. są jedną z możliwo-
ści zbiorowego pomnażania ka-
pitału bez posiadania specjali-
stycznej wiedzy o rynkach 
finansowych.

w ofercie Pko tfi znajduje się ok. 
40 różnorodnych subfunduszy:
•  gotówkowe i pieniężne – lokują 

przede wszystkim w krótkoter-
minowe instrumenty dłużne (np. 
bony skarbowe i pieniężne), 
krótkoterminowe weksle ko-
mercyjne, lokaty bankowe;

•  papierów dłużnych (obligacji)  
– inwestują w bezpieczne obli-
gacje i bony skarbowe;

•  mieszane (hybrydowe) – to mie-
szanka strategii bezpiecznej 
i agresywnej. w zależności od 
przyjętej strategii inwestycyjnej 
mogą być mniej lub bardziej ry-
zykowne, co jest bezpośrednio 
związane z udziałem akcji 
w portfelu inwestycyjnym fun-
duszu;

•  akcyjne – portfel inwestycyjny 
składa się w większości z akcji. 
swoim zasięgiem obejmują wie-

le regionów świata, a każdy 
z nich charakteryzuje inny po-
ziom ryzyka. Dzięki temu łatwiej 
dobrać produkt odpowiedni dla 
siebie.

fundusze inwestycyjne Zamknię-
te (fiz) to grupa funduszy do-
stępna dla wąskiej grupy klientów 
w ściśle określonym terminie. Mi-
nimalna kwota inwestycji w fun-
duszach zamkniętych jest znacz-
nie wyższa niż w otwartych. 
Posiadają one swobodne limity 
inwestycyjne, przez co dają za-
rządzającemu dostęp do szersze-
go wachlarza instrumentów 
i strategii. Portfele fiZ mogą być 
bardziej skoncentrowane niż 
portfele fio, dając szansę uzy-
skania większego zysku, przy od-
powiednio większym ryzyku.
Portfele inwestycyjne – gotowe 
propozycje podziału środków 
między wyselekcjonowane sub-
fundusze z oferty PkO tfi. Różnią 
się rekomendowanym okresem 
inwestycyjnym, a także stopniem 
ryzyka.
Programy systematycznego 
Oszczędzania (PsO) – umożliwia-
ją systematyczne odkładanie na-
wet niewielkich kwot na dowolne 
cele życiowe. Dostępne w róż-
nych wariantach opartych na de-
pozytach i inwestycjach. to dobry 
sposób na budowanie kapitału.
Produkty emerytalne – wykorzy-
stujące potencjał trzech produk-
tów oszczędnościowych: 
•  indywidualnego konta zabez-

pieczenia emerytalnego (ikze); 
•  indywidualnego konta emery-

talnego (ike); 
•  wyspecjalizowanego Programu 

inwestycyjnego (wP). 
środki inwestowane są w ramach 
specjalnego funduszu Pko Zabez-
pieczenia emerytalnego – sfio. 
tym samym przystępując do jed-
nego programu, korzystasz ze 
wszystkich dostępnych przywile-
jów podatkowych. 
 

inwestując w fundusze, realnie pomnażamy kapitał. Na przykład: aby uzbie-
rać 20 tys. zł, wystarczy inwestować 200 zł miesięcznie przez 7 lat przy sto-
pie zwrotu 5 proc. Poniżej przykładowe symulacje.

Praktyczne 
Porady

Najważniejsze to pamiętać, 
aby:
•  do inwestowania podcho-

dzić bez emocji – utrudniają 
one podejmowanie racjo-
nalnych decyzji. jak poka-
zują badania, zarówno lęk 
przed stratą, jak i nieodpar-
ta chęć szybkiego zarobku, 
motywują tysiące inwesto-
rów na całym świecie do 
dokonywania częstych, lecz 
niekorzystnych transakcji 
inwestycyjnych. Dlatego 
najlepsze rezultaty osiągają 
ludzie konsekwentni. „Pre-
mię” od rynku otrzymują 
cierpliwi inwestorzy;

•  dywersyfikować swoje fun-
dusze, najlepiej w te o róż-
nym stopniu ryzyka – to 
pomoże zminimalizować ry-
zyko ewentualnej straty lub 
jej rozmiar;

•  unikać inwestowania pod-
czas hossy i wycofywania 
się w czasie bessy. kiedy 
hossa wchodzi w najgoręt-
szy okres, o inwestowaniu 
w akcje mówią wszyscy. 
Niestety, wiele osób roz-
poczyna inwestowanie do-
piero w takim momencie. 
i odwrotnie. Z funduszy 
inwestycyjnych środki wy-
cofywane są masowo na 
dnie bessy, kiedy dookoła 
słyszy się tylko czarne sce-
nariusze.

w rzeczywistości każdy mo-
ment na inwestycje jest do-
bry, jeśli dokonuje się ich 
zgodnie z regułami, a nie pod 
wpływem medialnych donie-
sień i niepotrzebnych emocji. 

5-procentowa stopa zwrotu

kwota 
docelowa

20 000 zł 50 000 zł 100 000 zł

horyzont 
inwestycji

miesięczna 
wpłata

miesięczna 
wpłata

miesięczna 
wpłata

2 lata 795 zł 1 985 zł 3 970 zł 

3 lata 515 zł 1 290 zł 2 580 zł 

4 lata 375 zł 945 zł 1 885 zł 

5 lat 295 zł 735 zł 1 470 zł 

6 lat 240 zł 600 zł 1 195 zł 

7 lat 200 zł 500 zł 1 000 zł 

8 lat 170 zł 425 zł 850 zł 

9 lat 150 zł 370 zł 735 zł 

10 lat 130 zł 325 zł 645 zł 

11 lat 115 zł 285 zł 570 zł 

12 lat 100 zł 255 zł 510 zł

obliczenia nie uwzględniają opłat manipulacyjnych i podatku od zysków kapitałowych. stopy 
zwrotu z funduszy mogą się różnić, w zależności od strategii i horyzontu, w jakim dokonywana jest 
inwestycja. Historyczne wyniki funduszy znajdziesz na: http://www.pkotfi.pl/narzedzia-inwesto-
ra/wykresy-funduszy/?charts=36
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korzystając z usług Pko Ban-
ku Polskiego, mali i średni 

przedsiębiorcy mogą liczyć na 
produkty dostosowane do ich po-
trzeb finansowych, specyfiki pro-
wadzonej działalności i sytuacji 
na rynku. klienci Banku z sektora 
MsP mogą liczyć między innymi 
na kredyt obrotowy MsP, pozwa-
lający pokryć bieżące wydatki, czy 

kredyt inwestycyjny MsP – na sfi-
nansowanie planów inwestycyj-
nych związanych z prowadzoną 
działalnością gospodarczą lub rol-
niczą. Ponadto Bank może udzielić 
Pożyczki MsP i Pożyczki hipotecz-
nej MsP, które mogą być prze-
znaczone na dowolny cel związa-

ny z prowadzeniem działalności 
gospodarczej. Dodatkowo Bank 
oferuje możliwość zabezpieczenia 
kredytów z gwarancją de minimis 
udzielaną przez BGk.

szybka pożyczka
jedną z bardziej interesujących 
propozycji Banku dla firm jest Po-
życzka MsP. od czasu jej wpro-

wadzenia – pół roku temu – do 
oferty przedsiębiorcy sięgnęli po 
nią ponad 6 tys. razy, na łączną 
kwotę blisko 1 mld zł. skorzystać 
z niej mogą klienci prowadzą-
cy działalność gospodarczą od 
przynajmniej 18 miesięcy, w tym 
rolnicy.

elastyczna Pożyczka 
dla PrzedsięBiorcy
Aby przedsiębiorcy mogli rozwijać swoje biznesy, potrzebują produktów 
bankowych umożliwiających finansowanie działalności na wiele 
sposobów. Dlatego dużą popularnością wśród małych i średnich 
przedsiębiorców cieszy się Pożyczka MsP Pko Banku Polskiego. 

michał Zwoliński

Maksymalna kwota pożyczki wy-
nosi 500 tys. zł. na spłatę klient 
ma nawet 60 miesięcy. PkO Bank 
Polski nie pobiera prowizji za 
rozpatrzenie wniosku. Pieniądze 
mogą być wypłacone jednorazo-
wo albo w transzach, zwykle bez-
gotówkowo na rachunek bieżący 
Biznes Partner pożyczkobiorcy. 
A podjęcie decyzji i uruchomienie 
pożyczki może nastąpić nawet 
w jeden dzień. oprocentowanie 
Pożyczki MsP składa się ze staw-
ki wiBOR 3M plus marży Banku. 
klienci mogą też wybrać atrakcyj-
ny dla siebie sposób spłaty – raty 
malejące lub równe.

dopasowana do potrzeb
ważną zaletą Pożyczki MsP jest 
elastyczność. Po pierwsze, klien-
ci mogą ją wziąć na dowolny cel 
związany z prowadzoną działal-
nością, bez względu na to, czy 
jest nim inwestycja, czy też bie-
żące wydatki lub spłata kredytu 
czy pożyczki w Pko Banku Pol-

skim lub w innym banku. Po dru-
gie, Bank akceptuje praktycznie 
wszystkie formy zabezpieczeń po-
życzki przewidziane w przepisach 
wewnętrznych Banku, a podsta-
wowym zabezpieczeniem jest 
wygodna dla obu stron i prosta 
w działaniu klauzula potrącenia 
wierzytelności z rachunku bieżą-
cego. Poza tym z pożyczki MsP 
mogą skorzystać zarówno przed-
siębiorcy, jak i rolnicy. Głównymi 
warunkami skorzystania z pro-
duktu są: minimum 18-miesięcz-
ny okres prowadzenia działalno-
ści gospodarczej, niezależnie od 
formy prawnej, oraz łączne za-
angażowanie kredytowe klienta 
w Banku do 3 mln zł.
– wdrożenie do oferty prostej, 
elastycznej i szybkiej pożyczki dla 
małych i średnich firm było od-
powiedzią Banku na zapotrzebo-
wanie rynku oraz wysoką popu-
larność tego rodzaju produktów 
wśród przedsiębiorców – podkre-
śla Piotr Cirin, menedżer produktu 
Pożyczka MsP.
elastyczne zasady udzielania po-
życzki, otwartość na podmioty 
o zróżnicowanej formie prawnej 
oraz wielość celów, na jakie może 
być ona zaciągnięta, to nie jedy-
ne zalety produktu. Dla właścicieli 
małych i średnich przedsiębiorstw 
niezwykle istotnym powodem do 
zainteresowania się pożyczką jest 
fakt, że przy wnioskowaniu o nią 
nie muszą przedstawiać biznespla-
nu ani prognoz dotyczących przy-
chodów firmy. wystarczy, że uda-
dzą się do oddziału Banku i złożą 
– ograniczony do niezbędnego 
minimum – komplet dokumentów.

klienci MsP w Pko Banku Polskim
mogą liczyć na bogatą ofertę możliwości  
finansowania swojej działalności biznesowej.

oferTa
baNku

W ciągu pół roku z Pożyczki MSP PKO 
Banku Polskiego przedsiębiorcy skorzy-
stali ponad 6 tys. razy, na łączną kwotę 
blisko 1 mld zł.
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leasing wśród klientów indywidualnych to wciąż  
niedoceniana forma finansowania. tymczasem jest ona 

dla wielu z nich najbardziej korzystnym rozwiązaniem.

oferTa 
baNku 

jest wiele sposobów na sfinan-
sowanie auta. jednym z nich 

jest leasing konsumencki. to 
nowoczesna i atrakcyjna forma 
kredytowania samochodu. Cha-
rakteryzują ją przede wszystkim: 
niskie koszty, duża dostępność 
i mniej formalności niż w przy-
padku innych form finansowania. 
jakie ma zalety – możesz przeko-
nać się sam.

więcej korzyści 
klienci Pko Banku Polskiego mają 
do dyspozycji ofertę pozwalającą 
wziąć leasing konsumencki przy 
zerowym wkładzie własnym. jak 
to zrobić? to bardzo proste. wy-
starczy swojemu doradcy w Pko 
Banku Polskim powiedzieć, jaki 
jest nasz wymarzony samochód, 
a on przedstawi ofertę, w której 
miesięczna rata będzie dosto-
sowana do naszych możliwości 
finansowych. Dodatkowo klient 
może swobodnie kształtować wy-
sokość miesięcznej raty, a wkład 
własny może być ograniczony do 
minimum. wszystko to pozwala 
szybko cieszyć się nowym samo-
chodem, bez konieczności pono-
szenia nadmiernych kosztów. 

Powszechnie uważa się, że leasing jest rozwiązaniem wyłącznie dla firm. to mit! Z tej pełnej zalet 
formy finansowania mogą korzystać także klienci indywidualni. leasing konsumencki jest szansą 
na nowe auto.

Radosław Podkański

auto w leasing dla każdego!   

Różnica między leasingiem kon-
sumenckim a tym dla firm jest 
wyłącznie taka, że klient indywi-
dualny, nieprowadzący działal-
ności gospodarczej, nie czerpie 
z niego korzyści natury podatko-
wej. ważne natomiast jest to, co 
łączy oba produkty: elastyczność, 
nowoczesność, prostota i możli-
wość skorzystania z atrakcyjnych 
pakietów ubezpieczeniowych.

nowoczesna forma
Dla kogo jest leasing konsumenc-
ki? Dla każdego, kto ponad fakt 
posiadania nowego samochodu 
ceni sobie wygodę użytkowania. 
Po ofertę leasingową w pierwszej 
kolejności powinni sięgnąć klien-
ci otwarci na nowoczesne formy 
finansowania. Drugą grupą zain-
teresowanych są ci, dla których 
tradycyjna forma kredytowania 
z różnych powodów jest mało 
atrakcyjna lub niedostępna. Bez 
względu na sytuację każdy z nich 
w ramach leasingu konsumenc-
kiego uzyska finansowanie na 
zakup nowego samochodu oso-
bowego. 
Przez cały czas trwania umowy 
właścicielem pojazdu pozostaje 

firma leasingowa, która w zamian 
za miesięczną ratę przekazuje 
klientowi prawo do użytkowania 
samochodu. Dla klienta na pewno 
oznacza to dużą oszczędność cza-
su, bo to firma leasingowa zajmuje 
się formalnościami, np. rejestracją 
auta w urzędzie. warto dodać, 
że klient może wybrać dowolną 
markę samochodu i liczyć na ela-
styczne warunki umowy. Dla przy-
kładu, wystarczy tylko ok. 500 zł 
miesięcznie, aby wziąć w leasing 
konsumencki samochód, którego 
wartość wynosi 40 tys. zł (umowa 
na 5 lat, opłata wstępna 20 proc.). 
Niektórzy klienci odczuwają 
dyskomfort w związku z tym, że 

podczas trwania umowy to nie 
oni, tylko firma leasingowa jest 
właścicielem samochodu. Ale to 
kwestia czasu – samochód może 
stać się własnością klienta zaraz 
po zakończeniu okresu finanso-
wania. Poza tym firma leasingo-
wa, mając bardzo ograniczone 
ryzyko kredytowe wynikające 
z prawa własności pojazdu, może 
zaproponować potencjalnym 
klientom niespotykaną na rynku 
łatwość w dostępie do tego pro-
duktu: niskie wymogi formalne, 
otwartość na różne źródła do-
chodów (umowy-zlecenia, umo-
wy o dzieło), także te o nieregu-
larnym charakterze. 
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Brać gotówkę w odpowiedniej walucie czy korzystać z karty? 
A może jedno i drugie? to dylematy, przed którymi staje wiele osób 
wyjeżdżających za granicę. Dużo zależy od miejsca, gdzie się 
udajemy. Dlatego warto poznać możliwości i zwyczaje płatnicze 
panujące w atrakcyjnych turystycznie regionach europy.

Anna Nawrocka

wyjazd za granicę:  
karta czy gotówka? 

jeśli gotówka, to ile zabrać i gdzie ją wymienić, a jeśli karta,  
to gdzie bez problemu można się nią posłużyć. warto wiedzieć, 
jakie zwyczaje panują w popularnych zagranicznych kurortach.

Porady
baNku

według danych Polskiego 
Związku organizatorów tury-

styki Polacy wyjeżdżający z biurem 
turystycznym w ostatnich latach 
najczęściej wybierali: Grecję, turcję, 

egipt i hiszpanię. i choć każdy z tych 
krajów jest świetnie przygotowany 
na wzmożony ruch podróżnych, to 
jednak nie zawsze wybór – karta czy 
gotówka – będzie jednoznaczny. 

turcy kochają „plastik”
Ze statystyk NBP wynika, że co-
raz chętniej używamy kart na wa-
kacjach. w iii kwartale 2013 roku 
kartami za granicą płaciliśmy 

prawie 11 mln razy. Było to o po-
nad 1,5 mln więcej transakcji niż 
w czasie poprzednich wakacji 
i ponad 4 mln więcej niż w 2010 
roku. wynika z tego, że coraz czę-
ściej doceniamy karty płatnicze 
również podczas wyjazdów za-
granicznych – zapewniają bezpie-
czeństwo i wygodę. Dzięki nim 
łatwiej zarezerwować bilety, noc-
legi, wypożyczyć sprzęt tury-
styczny lub samochód albo za-
płacić rachunek w restauracji. 
w ciągu ostatnich kilku lat nastą-
pił intensywny rozwój tego typu 
płatności w kurortach turystycz-
nych. 
Doskonałym przykładem jest tur-
cja, której mieszkańcy kochają 
„plastik” i płatności bezgotówko-
we. Można więc realizować je bez 
problemu w każdym większym 
mieście, płacąc niemal za wszyst-
ko. Żadnego problemu nie ma też 
z bankomatami. w centrach tu-
reckich miast dość często można 
spotkać bankomaty oznaczone 
symbolami $, € lub £, z których 
oprócz tureckich lirów wypłacimy 
też wybraną walutę. turcy bo-
wiem są bardzo elastyczni i w wie-
lu miejscach przyjmują zapłatę 
w euro, dolarach, rublach, a na-
wet złotówkach. 

karty i terminale 
Zwolennicy używania kart płat-
niczych świetnie będą się czuli 
także w hiszpanii. Z danych eu-
rostatu wynika, że w europie to 
kraj o największej liczbie banko-
matów w stosunku do liczby 
mieszkańców (na milion osób 
przypada aż 1336 takich urzą-
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dzeń). najczęściej są one wielo-
funkcyjne – pozwalają wpłacić 
i wypłacić pieniądze, wykonać 
przelew, kupić bilet komunikacji 
miejskiej czy doładować telefon 
komórkowy. te należące do mię-
dzynarodowych banków mają 
wielojęzyczne menu, co znacznie 
ułatwia transakcje, a w proble-
matycznych sytuacjach także 
kontakt z bankiem.
Z płatnościami kartą nie będzie też 
problemu w dużych ośrodkach 
i kurortach egiptu, gdzie łatwo 
o dostęp do bankomatów. w cen-
trach turystycznych z łatwością 
też zrealizujemy płatności kartą  
– w terminale wyposażone są 
większe restauracje czy sklepy. 
Ale warto zwracać uwagę na to, 
jakim terminalem dysponuje dana 
placówka. Często jeszcze kelnerzy 
czy sprzedawcy mogą podać nam 
imprinter, czyli tzw. żelazko, czy 
terminal, który nie zapewnia stu-
procentowego bezpieczeństwa 
transakcji. 

centrum kontra prowincja
Choć płatności bezgotówkowe 
z roku na rok stają się coraz po-
pularniejsze (w większości kra-
jów europy Zachodniej stanowią 
już ponad 60 proc. ogółu trans-
akcji), to wciąż możemy znaleźć 
wiele miejsc, gdzie ze świecą 
szukać terminali płatniczych czy 
bankomatów.
Problemy z płatnościami kartą to 
zwykle bolączka mniejszych miej-
scowości i miasteczek, nawet roz-
winiętych i atrakcyjnych tury-
stycznie krajów europy. i tak na 
przykład w Grecji kłopoty z płat-
nościami kartą zaczynają się już 
za rogatkami większych miast. im 
dalej w głąb kraju, tym trudniej 
o terminale płatnicze. Podobnie 
jest z bankomatami. Bez trudu 
skorzystamy z nich na najwięk-
szych lotniskach (w atenach, na 
krecie, Rodos, korfu i w saloni-
kach), na przejściach granicznych, 
w ośrodkach turystycznych i sa-
mych Atenach, ale im dalej od 
centrum, tym mniejsza szansa na 
ich znalezienie. Co jeszcze warto 
wiedzieć? Że większość bankoma-
tów w Grecji ma menu tylko w ję-
zyku greckim. tak więc podręczne 
rozmówki lub znajomość kilku 
zwrotów po grecku bardzo mogą 
się przydać.

złoty środek
Najważniejsze więc to pamiętać, 
że bez względu na kraj, do którego 
się wybieramy, wszędzie obowią-
zuje prosta zasada – im dalej na 
prowincję, tym przydatność go-
tówki wzrasta. Nie wszędzie bo-
wiem znajdziemy bankomaty czy 
terminale umożliwiające płatności 
bezgotówkowe. Dlatego planując 
zwiedzanie jakiegoś kraju, zapusz-
czenie się w malownicze i zaciszne 
okolice na uboczu tras turystycz-
nych, warto wziąć ze sobą zarów-
no kartę, jak i gotówkę, najlepiej 
w walucie danego kraju. Ale nie 

tylko wtedy, bo pieniądze w port-
felu przydadzą się nawet w kuror-
tach. Zawsze warto mieć drobne, 
np. na napiwki czy choćby do au-
tomatu ze słodyczami i napojami. 

Ponadto z gotówką czujemy się 
pewniej na lokalnych bazarach 
czy targach, gdzie można nabyć 
oryginalne produkty za przystęp-
ną cenę. i choć na wielu straga-
nach można płacić kartą, to jed-
nak często wybieramy płatności 
żywą walutą, choćby dlatego, 
żeby nie wydać więcej, niż zakła-

zwyczaje Płatnicze za granicą
korzystanie z kart płatniczych wygląda podobnie na całym świecie. 
warto jednak wiedzieć o pewnych niuansach, na które możemy się 
natknąć podczas zagranicznych wakacji.
•  w niektórych krajach karty płatnicze zabezpieczane są sześciocyfro-

wym Pin-em. nawet kiedy w momencie wpisywania Pin-u będzie-
my mieli do dyspozycji sześć cyfr, wystarczy wpisać cztery, tak jak 
w Polsce. 

•  wypłata pieniędzy z bankomatu może wiązać się z dodatkowymi 
kosztami. idealnym rozwiązaniem jest karta debetowa wydawana do 
Pko konta bez Granic lub konta dla Młodych. Za wypłatę z banko-
matu poza granicami kraju od posiadaczy tych rachunków Pko Bank 
Polski nie pobiera opłat.

•  na całym świecie sprzedawcy mają prawo sprawdzenia tożsamości 
posiadacza karty płatniczej. w Polsce korzystają z niego tylko w wy-
jątkowych sytuacjach, ale w niektórych krajach jest to reguła (np. 
w wielkiej Brytanii). zdarza się również, że oprócz podania Pin-u bę-
dziemy musieli dodatkowo podpisać się na potwierdzeniu transakcji. 
Nie należy traktować tego jako szykany, ale jako przejaw ostrożności. 

•  Możemy trafić na sklepy i bankomaty, które pozwolą wybrać czy 
zapłacić w lokalnej walucie, czy też zobaczyć kwotę w złotych. Po-
zwala na to usługa Dcc (ang. dynamic currency conversion). Dzięki 
niej możemy być pewni, o ile dany zakup uszczupli nasz wakacyjny 
budżet – przeliczona kwota będzie taka sama, jak obciążenie naszego 
rachunku.

jak się 
targować?
oto kilka zasad skutecznego tar-
gowania się: 
•  każda cena może podlegać ne-

gocjacji. 
•  targowanie się to gra. wyko-

rzystaj swoje umiejętności ak-
torskie. 

•  Przekonaj sprzedawcę, że to-
war jest rzeczywiście za drogi. 
Powtórz to wielokrotnie. 

•  nie spiesz się, rozmawiaj ze 
sprzedawcą, czasami skieruj 
rozmowę na inne tory.

•  nie ujawniaj swojego budżetu.
•  trzymaj gotówkę pod ręką.
•  czyń coraz mniejsze ustępstwa.
•  unikaj emocjonalnego po-

strzegania przedmiotu nego-
cjacji.

damy, i nie dać się skusić zbyt 
wielu orientalnym świecidełkom 
i przysmakom. Z pewnością po-
mocna w tym będzie umiejętność 
targowania się. to zwyczaj głębo-

ko wpisany w tradycje krajów Bli-
skiego wschodu oraz północnej 
Afryki. kto się nie targuje, ten 
przepłaca, a nawet okazuje sprze-
dawcy brak szacunku. warto więc 
spróbować, bo praktyczna nauka 
targowania się może być jedną 
z przyjemniejszych wakacyjnych 
atrakcji. 

Planując zwiedzanie jakiegoś kraju, zapusz-
czenie się w malownicze i zaciszne okolice 
na uboczu tras turystycznych, warto wziąć 
ze sobą zarówno kartę, jak i gotówkę.
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skimming to jedno z najczęściej spotykanych przestępstw  
ery płatności bezgotówkowych. warto dowiedzieć się, 
na czym polega i jak się przed nim ustrzec.

Porady 
baNku

skimming jest jednym z najczę-
ściej stosowanych przestępstw 

związanych z wykorzystywaniem 
kart płatniczych lub kredytowych. 
Najprościej rzecz ujmując, jest to 
nielegalne zeskanowanie danych 
z paska magnetycznego na karcie 
i wykorzystanie ich, aby uzyskać 
dostęp do środków na koncie ban-
kowym jej posiadacza. jeśli złodzie-
jowi uda się zdobyć także PiN do 
karty, będzie on mógł również wy-
płacić cudze pieniądze z bankoma-
tu. Najczęściej jednak skopiowane 
karty przestępcy wykorzystują przy 
płatnościach w internecie, gdzie nie 
ma wymogu podawania Pin-u. 
trzeba pamiętać, że karta może zo-
stać zeskanowana nie tylko w ban-
komacie, ale też np. w kinach, re-
stauracjach i innych punktach 
usługowych. warto o tym wiedzieć, 
zwłaszcza podczas wakacji, kiedy 
czasem korzystamy z bankomatów 
czy sklepów znajdujących się 
w przypadkowych miejscach. 

aBc skimmingu
jak to wygląda w praktyce? w mo-
mencie, gdy korzystamy ze zmo-
dyfikowanego bankomatu, tzn. 

wypłacasz kartą gotówkę z bankomatu? korzystaj z tych 
znajdujących się w bezpiecznym miejscu, których wygląd nie budzi 
podejrzeń. Dzięki temu unikniesz skutków przestępstwa 
polegającego na skanowaniu danych z karty – skimmingu.  

olga kamionek

„s” jak skimming

wyposażonego w specjalnie skon-
struowany przez oszustów niele-
galny czytnik danych, nasza karta 
zostanie zeskanowana. Może się 
też zdarzyć, że i nasze ruchy, np. 
podczas wpisywania Pin-u, będą 
podglądane przez miniaturową 
kamerkę zamontowaną na banko-
macie. to jeden ze sposobów na 
zdobycie naszego Pin-u. innym 
sposobem jest zamontowanie 
w bankomacie atrapy klawiatury, 
czyli specjalnej nakładki przeka-
zującej dane wprost do rąk skim-
mera. Ale można tego uniknąć.

nie dajmy się „skopiować”
jak ochronić swoją kartę? Podejrzli-
wość powinny wzbudzić wszelkie 
nieprawidłowości w wyglądzie ban-
komatu: wypukła lub wklęsła klawia-
tura, jak również wszystkie elementy, 
które odstają lub są przymocowane 
do urządzenia. jednak bez względu 
na to, czy korzystamy ze zmodyfiko-
wanego, czy dobrego bankomatu 
zawsze należy pamiętać o ochronie 
naszego kodu PiN. 
kolejną zasadą jest stały monito-
ring stanu naszego rachunku, aby 
w razie czego bezzwłocznie za-

strzec kartę pod numerem:  
+48 828 828 828 lub przeznaczo-
nymi dla klientów Pko Banku Pol-
skiego numerami dla połączeń 
krajowych: 801 124 365 oraz z za-
granicy i z telefonów komórko-
wych +48 22 639 66 00,  
+48 81 535 60 50. jeśli podczas wa-
kacji w nieznanym miejscu nie 
mamy pewności, czy bankomaty są 
bezpieczne, najlepszym rozwiąza-
niem jest wypłata gotówki przy uży-
ciu telefonu z aplikacją mobilną iko. 

uwaga na phishing
użytkownicy bankowości elektro-
nicznej na wakacjach powinni rów-
nież pamiętać, że skimming to nie 
jedyne narzędzie w repertuarze 
„nowoczesnych” przestępców. in-
nym sposobem na wyłudzenie po-
ufnych danych jest phishing. Na 
czym polega? Phisher rozsyła fał-
szywe wiadomości e-mailowe, za-
wierające informację o dezaktywo-
waniu konta i konieczności 
ponownego zalogowania się do 
serwisu bankowości internetowej 
poprzez wskazany link. Przekiero-
wanie prowadzi do stworzonej 
przez przestępców strony, która 

służy do pozyskania prawdziwych 
danych właściciela. Niebezpieczne 
w tym przypadku jest już samo 
otworzenie linku, które może spo-
wodować, że na naszym kompute-
rze zainstaluje się złośliwe opro-
gramowanie. jeśli zostaniemy 
adresatami podejrzanej korespon-
dencji, najbezpieczniej jest więc za-
stosować się do zasady 3 x Nie.
Zasada 3 x Nie:
1)  nie odpowiadać na podejrzane 

wiadomości;
2)  nie korzystać z załączonego lin-

ku;
3)  nie udostępniać swoich danych 

osobowych, loginu i haseł do 
konta czy kodów jednorazowych.

Praktyczne 
Porady
•  aplikacja ikO umożliwia wy-

płatę gotówki bez użycia karty 
z ponad 10 tys. bankomatów 
w całej Polsce. Aby podjąć 
gotówkę, należy wprowadzić 
na klawiaturze bankomatu 
kod Blik albo czek Blik. 

•  Pko Bank Polski nigdy nie pro-
si o podawanie jakichkolwiek 
danych drogą e-mailową lub 
sMs-ową. w przypadku otrzy-
mania tego rodzaju korespon-
dencji zalecamy najwyższą 
ostrożność i kontakt z Bankiem. 
strony phishingowe są zawsze 
blokowane na wniosek Banku. 
Reagujemy natychmiast po 
otrzymaniu informacji o wysył-
ce fałszywych e-maili.
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usługi internetowe i technologie mobilne  
są coraz chętniej wykorzystywane przez klientów banków,    

jednak tradycyjne oddziały nadal są ważne.

PuNkT 
wIdZeNIa 

Przez internet 
czy w oddziale? 

Mimo niewątpliwego zaintereso-
wania rozwiązaniami banko-

wości internetowej oraz mobilnej duża 
grupa Polaków nadal chętnie korzysta 
z usług tradycyjnych oddziałów. taka 
postawa wiąże się ze stosunkowo ni-
skim poziomem ubankowienia nasze-
go społeczeństwa. A to z kolei łączy 
się z wiekiem i wykształceniem. trze-
ba mieć świadomość, że bardzo duża 
grupa osób starszych pozostaje poza 
systemem bankowym. Dzieje się tak 
dlatego, że system ten nie cieszy się 
zbyt dużym zaufaniem społecznym. 
korzystanie z bankowości elektronicz-
nej lub mobilnej wymaga dużo więk-
szego zaufania niż tradycyjne formy 
kontaktu: bank–klient. Niskie zaufa-
nie to kwestia braku wiedzy ekono-
micznej, zrozumienia mechanizmów 
działania systemu finansowego oraz 
przekonania, że jest on sprawiedliwy. 
edukacja ekonomiczna to podstawa 
do podwyższania poziomu uban-
kowienia społeczeństwa. Drugim 
warunkiem, który zmieni w sposób 
naturalny korzystanie z systemu ban-
kowego, jest czynnik demograficzny. 
Młodsi, lepiej wykształceni klienci 

według przeprowadzonego na 
zlecenie nBP w 2013 roku bada-

nia dr hab. Dominiki Maison z uniwer-
sytetu warszawskiego pt. „Postawy 
Polaków wobec obrotu bezgotówko-
wego” odsetek osób, które częściej ko-
rzystają z internetu niż oddziału banku, 
wyniósł już 89 proc. (71 proc. w 2009 
roku). widać to w danych publikowa-
nych przez Związek Banków Polskich 
w kwartalnych raportach NetB@nk 
– obserwujemy stały wzrost liczby 
klientów indywidualnych, którzy mają 
dostęp do bankowości internetowej. 
wykorzystanie bankowości interne-
towej w Polsce nie odstaje od świa-
towych standardów. według raportu 
world Retail Banking Report 2015 
przygotowanego przez firmy Cap-
gemini i efma na podstawie badania 

banków coraz chętniej zarządzają 
swoimi finansami bez wychodzenia 
z domu. Dzięki rozwojowi usług inter-
netowych i mobilnych obsługa konta 
za pośrednictwem komputera lub 
smartfona stała się wygodną alterna-
tywą dla oddziałów bankowych. Nie 
oznacza to jednak, że za kilkadziesiąt 
lat zarządzanie prywatnymi finansami 
będzie miało wyłącznie elektroniczną 
formę. internet będzie nam służył do 
dokonywania codziennych transakcji, 
sprawdzania stanu konta itd. jednak  
osobiste spotkanie z doradcą bę-
dzie nadal potrzebne, aby np. dobrze 
ulokować większą kwotę pieniędzy, 
wziąć kredyt, zainwestować w mniej 
znane instrumenty finansowe. Dla 
wielu klientów doradca stanowi gwa-
rancję, że pieniądze zostaną dobrze 
i bezpiecznie ulokowane.

przeprowadzonego na 16 tys. klien-
tów banków z 32 krajów świata (obu 
Ameryk, europy Zachodniej, indii 
i chin), w 2014 roku nawet 57,3 proc. 
klientów wykorzystywało internet do 
kontaktu z bankiem przynajmniej raz 
w tygodniu. Nasze szacunki wskazu-
ją, że około 52 proc. klientów polskich 
banków, w przypadku gdy ich umowa 
pozwala na korzystanie z bankowości 
elektronicznej, korzysta z takiego ka-
nału przynajmniej raz w miesiącu.
technologiami, które przynoszą 
największy przełom, są rozwiąza-
nia mobilne. Z bankowości mo-
bilnej w Polsce korzysta już około 
13 proc. klientów, którzy mają do-
stęp do bankowości interneto-
wej. Choć przewidujemy szybki 
wzrost wykorzystania tego kanału.  
wykorzystanie nowoczesnych kana-
łów nigdy nie będzie równe 100 proc. 
Część klientów nieufnie traktuje 
nowe technologie, wierząc, że tylko 
kontakt twarzą w twarz gwarantuje 
pewność załatwienia sprawy, z któ-
rą przychodzą do banku. Dlatego 
oddziały nie znikną, choć ich liczba 
i charakter na pewno się zmienią.

Paweł widawski 
dyrektor Zespołu systemów Płatniczych 
i Bankowości elektronicznej Związku 
Banków Polskich

Prof. agata gąsiorowska  
psycholog, wykładowca wrocławskiej swPs, 
naukowo zajmuje się psychologią 
ekonomiczną i zachowaniami konsumenckimi 

Duża grupa Polaków  
nadal korzysta 
z usług tradycyjnych 
oddziałów.

Technologiami, 
które przynoszą 
największy przełom, 
są rozwiązania 
mobilne.

Przygotowała anna Nawrocka
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Bez względu na to, czy wy-
bierzemy rodzinny wyjazd za 

granicę, czy też spędzimy urlop 
w kraju, pamiętajmy, że zawsze 
trzeba uważać na swoje doku-
menty, pieniądze i… wydatki. to 
szczególnie ważne w przypad-
ku najmłodszych, którzy samo-
dzielnie wyjeżdżają na obozy lub  
kolonie. 

skąd się biorą pieniądze
wyjazdy wakacyjne to częsty 
cel oszczędzania u dorosłych, 
a także u dzieci, ale w tym dru-
gim przypadku warto szczególnie 
zadbać o bezpieczeństwo. Zarów-
no dzieci, jak i młodzież stają się 
coraz bardziej świadomymi użyt-
kownikami dedykowanej im no-
woczesnej bankowości, ponieważ 
coraz więcej z nich dysponuje 
swoimi pieniędzmi. skąd je biorą? 
Regularne kieszonkowe dostaje 
ok. 40 proc. młodych ludzi – wy-
nika z badań ipsos w 2010 roku 
(dane te są reprezentatywne do 
dziś). statystycznie nastolatki 
powyżej 10. roku życia, co mie-
siąc, otrzymują blisko 40–50 zł, 
a powyżej 15 lat nieco więcej, bo 

ok. 80 zł miesięcznie. niewielkie 
kwoty otrzymują też okazjonalnie, 
od rodziny – w formie prezentów, 
w ramach nagrody lub przy okazji 
zakupów. Gdzie trafiają te pienią-
dze? Albo do skarbonki, albo na 
rachunki, np. sko czy Pko kon-
to Dziecka, które posiada ponad  
320 tys. dzieci poniżej 13. roku 
życia. Nieco starsze nastolatki  
– powyżej 13. roku życia – mają do 
dyspozycji Pko konto Pierwsze, 
z którego korzysta już ok. 94 tys. 
młodych klientów.

drobne wydatki
Na co dzieci najczęściej wyda-
ją swoje oszczędności? Młodsze 
głównie na słodycze i przekąski, 
napoje, wizyty w popularnych 
restauracjach fastfoodowych, 
doładowania telefonu oraz za-
bawki. Nastolatki zaś większe 
kwoty przeznaczają na kosmetyki 
i rozrywkę, np. kino czy koncerty. 
Podczas wakacji jest podobnie, 
tylko że… bardziej intensywnie, 
bo do dyspozycji jest nieco więcej 
czasu i większa kwota dostępna 
jednorazowo, a pokusom nie ma 
końca. Dodatkowo w grę wcho-

czas na lekcję wydawania
o wakacjach dzieci myślą cały rok i chętnie na nie oszczędzają. Często jednak w kilka dni 
potrafią wydać wszystkie uzbierane pieniądze. warto więc, tak jak oszczędzania, uczyć je 
racjonalnego wydawania, pokazywać już od najmłodszych lat bezpieczne produkty bankowe 
i edukować w kwestii zarządzania własnym minibudżetem.   

ewa maciejewska

Aby skutecznie edukować najmłodszych 
w zakresie zarządzania minibudżetem, 
najpierw należy zebrać konkretne dane 
na temat finansów dziecka.

wyjazdy wakacyjne to dobra okazja 
do uczenia najmłodszych oszczędzania  
i odpowiedzialności finansowej.

oferTa
baNku

dzą pamiątki i drobiazgi z podró-
ży. Dlatego tak ważne jest, aby 
zadbać o bezpieczeństwo finan-
sowe dzieci. i by podczas samo-
dzielnego wyjazdu nie zostały bez 
środków. 

Bezpieczniej z kartą
Gotówka w kieszeni, portfelu czy 
saszetce ukrytej w bagażu po-
woli przechodzi do lamusa. Dużo 
praktyczniej, a przede wszystkim 
bezpieczniej, jest korzystać z kar-
ty przedpłaconej, np. Pko junior. 

Dzięki niej zmniejszymy ryzyko 
zgubienia lub kradzieży pienię-
dzy oraz zapewnimy pociechom 
komfort płatności – w sklepach, 
przez internet, a także wypłat 
z ponad 3 tys. bankomatów Pko 
Banku Polskiego, z których każdy 
automatycznie rozpoznaje „dzie-

cięcą” kartę i wyświetla komu-
nikat dostosowany do młodego 
odbiorcy – zarówno pod wzglę-
dem graficznym, jak i językowym. 
właścicielem karty zawsze jest 
rodzic, który może ją przekazać 
w użytkowanie dziecku i zasilać 
dowolnymi kwotami. Dzieci coraz 
chętniej korzystają z kart, zwłasz-
cza odkąd w ofercie pojawiły się 
te zdobione wizerunkami boha-
terów z popularnych kreskówek 
Cartoon Network – johnny’ego 
Bravo, Dextera, Bena 10 i ato-

mówek. Ale karta przedpłacona 
to nie tylko klasyczny plastik. są 
jeszcze tzw. śmigacze PkO junior, 
czyli naklejki zbliżeniowe, breloki 
oraz maskotki, np. żyrafka. każdy 
z produktów posiada indywidu-
alny numer oraz zabezpieczenie 
kodem cVV, które umożliwiają 



21bankomania
fo

to
: a

rc
hi

w
um

/R
af

ał
 s

id
er

sk
i

dr aleksandra Piotrowska  
psycholog dziecięcy, autor-
ka publikacji dla rodziców  
i nauczycieli

uczenie dziecka racjonalnego 
zarządzania minibudżetem jest 
równie ważne, jak nauka oszczę-
dzania. to kwestia wyrobienia 
u dziecka szacunku do pieniędzy, 
co z pewnością będzie owoco-
wało w przyszłości. tym bardziej, 
że w Polsce już 90 proc. dzieci 
w wieku szkolnym ma do dys-
pozycji swoje pieniądze. szkoła 
nie zapewnia odpowiedniego 
poziomu wiedzy ekonomicznej, 
a więc edukacja finansowa naj-
młodszych pozostaje wyłącznie 
w gestii rodziców. Najistotniejszą 
rolą w takiej edukacji jest dawanie 
dobrego przykładu. Dzieci przeno-
szą zaobserwowane u rodziców 
nawyki i – co ważne – najchętniej 
te, których akurat nie chcieliby-
śmy na nie przenosić. jeśli dorośli 
będą wiedzieli, czego chcą na-
uczyć dzieci, to już połowa suk-
cesu. Dlatego tak ważne jest to, 
aby sami zadbali o odpowiedni 
poziom wiedzy w tym zakresie. 
kompetentni i dający dobry 
przykład rodzice są dla dzieci 
bardziej wiarygodni. te, widząc, 
że dorośli sami stosują się do 
przekazywanych im zasad, 
chętniej zaczynają je stosować. 
sposób uczenia dzieci prostych 
metod zarządzania budżetem 
to często kwestia indywidualna, 
ale na pewno warto podawać ją 
etapami, wpajać poszczególne 
nawyki pojedynczo i najlepiej na 
konkretnym przykładzie. 

Płatności mobilne
wgląd w rachunki dziecka i wiedza, 
ile ma środków na koncie, to duży 
komfort dla rodziców. Nie muszą się 
martwić, że pociecha zostanie bez 
grosza na koloniach czy obozie. taką 
możliwość daje także inny rodzaj 
bezpiecznych, bezgotówkowych 
transakcji – płatności mobilne. Płacić 
telefonem, oczywiście pod kontrolą 
rodziców, mogą także dzieci poniżej 
13. roku życia – umożliwia to tzw. 
portmonetka iko. Pozwala robić 
drobne zakupy i wypłaty z banko-
matów. Aby dać taką szansę dziecku, 
rodzice powinni zainstalować aplika-
cję iko w telefonie i zarejestrować ją 
w serwisie portmonetka.pkobp.pl, 
zaznaczając, że użytkownikiem 
produktu będzie dziecko. wówczas 
nastąpi aktywacja limitu, który nie 
pozwala na przekroczenie określonej 
liczby operacji. każda portmonetka 
ma indywidualny numer rachunku 
bankowego. Dzięki temu można za-
silić ją przelewem na rachunek, na 
numer telefonu z użyciem aplikacji 
iko lub wpłatą gotówki, np. w od-
dziale Banku. 

Dla tych dzieci, które nie korzystają 
z telefonu komórkowego, dobrym 
rozwiązaniem będzie czek iko, czyli 
dziewięciocyfrowy numer genero-
wany przez rodzica w aplikacji iko. 
wystarczy, że rodzice, na co dzień 
korzystający z aplikacji iko, wyge-
nerują ten numer i przekażą go np. 
opiekunowi na koloniach. wpisa-
nie numeru pozwala na wypłatę 
środków z bankomatu lub zakupy 
w sklepie stacjonarnym bez ko-
nieczności posiadania karty. okres 
jego obowiązywania to maksymal-
nie 72 godziny. 
nastolatki powyżej 13. roku życia 
mają więcej możliwości – mogą ko-
rzystać z pełnej wersji iko do Pko 
konta Pierwszego, mogą liczyć na 
kartę debetową, dostęp do serwisu 
ipko.pl czy usługi autooszczędza-
nia. Dla nich dostępna jest także 
karta kredytowa jako dodatkowa 
do karty głównej rodzica lub opie-
kuna. 
wakacje to czas beztroskiego wy-
poczynku, ale też praktyczna lekcja 
wydawania pieniędzy. warto więc 
przygotować się do niej samemu, 

Budżet dziecka

a także rodzinę i dzieci,  pamiętając, 
że „elektroniczne pieniądze” umożli-
wiają proste i bezpieczne płatności. 

dokonywanie płatności bezgo-
tówkowych także w internecie.

Pod kontrolą rodziców
Aby skutecznie edukować najmłod-
szych w zakresie zarządzania mini-
budżetem, najpierw należy zebrać 
konkretne dane na temat finansów 
dziecka, np. jakimi kwotami dyspo-
nuje, ile wydaje i gdzie robi zakupy. 
Możliwość pozyskania takich infor-
macji mają rodzice, których pociechy 
korzystają z kart przedpłaconych. 
wystarczy, że zalogują się w systemie 
bankowości elektronicznej iPko i już 
mają pełny wgląd w historię operacji 
płatniczych dziecka. A wiedząc, ja-
kie kwoty pociechy przeznaczają na 
swoje potrzeby, dorośli zyskują ar-
gumenty do rozmów z nimi na temat 
zarządzania budżetem. jeśli dziecko 
zbyt dużo wydaje w sklepie spożyw-
czym lub ze sprzętem komputerowym, 
rodzicom łatwiej będzie wyjaśnić, że 
za wiele przeznacza na dany rodzaj 
przyjemności, np. smakołyki lub ga-
dżety i gry komputerowe, zobrazować 
problem na konkretnym przykładzie, 
by w efekcie skorygować zły nawyk. 
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współpracował Pan z wieloma 
artystami, reprezentującymi róż-
ne style muzyczne, np. anna ma-
ria jopek, tymon tymański, my-
slovitz, kazik staszewski, lipali, 
Blenders, grammatik, tomasz 
stańko, Behemot i wielu innych. 
od delikatnego popu poprzez róż-
ne odmiany rocka, hip-hop, jazz 
po heavy metal. który styl jest 
Panu najbliższy, a po jaki nigdy 
by Pan nie sięgnął?
Muzyka zawsze fascynowała 
mnie jako całościowy język. każ-
dy z muzycznych stylów wy-
kształcił narzędzia, które mogły-
by mi się przydać w przyszłości, 
dlatego chciałem to wszystko 
obejrzeć z bliska. Po latach upra-
wiania zawodu zorientowałem 
się, że tak naprawdę coś takiego 
jak styl nie istnieje. ulegamy co 
prawda hipnozie jakoby style 
istniały, ale tak naprawdę muzy-
ka w 90 proc. składa się z oso-
bowości grającego, a w 10 proc. 
ze stylu, w jakim się wypowiada. 
uprawianie stylów wiąże się 
z podświadomym przekona-
niem, że na świecie jedne rzeczy 
są prawidłowe, a inne nie. kiedy 
energia jakiegoś silnego umysłu 
wydrąży sobie w rzeczywistości 
materialnej koryto przepływu to 
wtedy inni automatycznie w nie 
wpadają ze swoją twórczością 
i stają się reprezentantami stylu 
mimo tego, że tak naprawdę 
woleliby wyrażać siebie, a nie 
styl.

Pianista, kompozytor i aranżer, uważany za największe objawienie polskiego jazzu ostatniej 
dekady. leszek Możdżer, odważny eksplorator i oryginalny twórca, wyróżniający się 
własnym językiem muzycznym i przekraczający granice własnych możliwości. 

Rozmawiała Magdalena kopcińska

muzyka to stan umysłu

jeśli podział na style jest zbyt 
dużym uproszczeniem lub po 
prostu nie istnieje, to jak nazwać 
różnicę brzmień czy melodii, któ-
re może wychwycić nawet prze-
ciętny słuchacz. może to kwestia 
rozróżnienia np. na muzykę do-
brą i złą, a może widziałby Pan 
jakieś inne? 
Myślę, że bardziej trafny byłby 
podział muzyków na tych mniej 
i bardziej wrażliwych. Muzyka to 
synchronizacja wibracji na róż-
nych poziomach umysłu. od 
subtelnych wibracji intencji i wy-
obrażeń w umyśle muzyka po-
przez delikatne, ledwo słyszalne 
wibracje potrącanych strun gita-
ry aż po konkretne wibracje 
membran głośników niskotono-
wych wzbudzających podmuchy 
powietrza. jeżeli wytnie się z tego 

całego spektrum wąski pasek 
percepcji, pasek o szerokości in-
telektualnej analizy dźwięków 
dobiegających ze sceny, to 
w tym przedziale rozumienia mu-
zyki możemy mówić o stylach. 
Przypomina to jednak dyskusję 
o kolorze kurka w miejskiej sieci 
wodociągów. jeżeli ktoś lubi od-

kręcać tylko niebieski kurek, 
żeby napić się wody, to traci 
w życiu sporo sposobności napi-
cia się wody.

muzycy związani ze sceną jazzo-
wą, ale też tzw. rozrywkową, np. 
rockową czy popową, chętnie 
występują z orkiestrą. jak Pan 
sądzi – dlaczego? to kwestia pre-
stiżu, nowych doświadczeń, no-
bilitacji muzyki rozrywkowej… 
czym praca z orkiestrą jest dla 
Pana? otwiera nowe przestrze-
nie, znaczenia, tworzy całość…
widok dużej orkiestry symfonicz-
nej zawsze wzbudza szacunek. 
orkiestra symfoniczna jako apa-
rat wykonawczy jest jednym 
z osiągnięć ludzkiej kultury i nie-
sie ze sobą prestiż wszystkich 
dotychczas napisanych na orkie-

strę kompozycji. każdy chętnie 
podłączy się do tego pola ener-
gii, bo pole to zostało zasilone 
przez najwybitniejsze ludzkie 
umysły. umysły kompozytorów, 
dyrygentów, solistów, muzyków 
orkiestrowych, a także ludzi, któ-
rych stać było na finansowanie 
tego typu instytucji. orkiestra 

symfoniczna to świadectwo 
tego, że rasa ludzka potrafi pra-
cować w grupie, odsunąć na bok 
swoje ego po to, żeby razem wy-
tworzyć jakieś abstrakcyjne 
piękno. orkiestra reprezentuje 
majestat, który jest atrakcyjny 
dla każdego artysty. jednak gra-
nie z orkiestrą jest dla mnie nie-
zwykle trudne i wiąże się z ol-
brzymim skupieniem. koncerty 
z orkiestrą okupiam dużym ła-
dunkiem tremy i muszę potem 
długo odpoczywać. jednak po-
trzebuję tego, żeby po raz kolejny 
się sprawdzić.

jest Pan jednym z nielicznych mu-
zyków, którego jednocześnie 
uwielbia publiczność, chwali kry-
tyka i cenią koledzy z branży. czy 
uważa się Pan za szczęśliwego, 
spełnionego artystę, czy widzi to 
nieco inaczej?
Muzyka jest większa ode mnie. 
Został mi dany zaszczyt prze-
puszczania przez swoje ciało 
strumienia energii, który ukrywa 
się pod postacią muzyki. jestem 
na służbie. Przepuszczanie mu-
zyki przez ciało i umysł powodu-
je u mnie harmonizowanie się 
energii życiowej oraz uczestni-
czenie w wyższych stanach 
świadomości. Po powrocie do 
świata materialnego uczestni-
czę w teatrzyku pochlebstw, 
obelg, komentarzy i uwag, bo 
ciągle mam aktywne te warstwy 
świadomości, które domagają 

Muzyka jest większa ode mnie.  
Ja tylko mam zaszczyt być przekaźnikiem 
tego niezwykłego strumienia energii.  
To tak jakbym był na służbie.
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się potwierdzenia mojego istnie-
nia. Potrzeba nazywania, kate-
goryzowania, porównywania 
się, wartościowania jest grą 
ego, które chce się przyozdobić 
w sukces i uszczknąć choć tro-
chę z historycznego przepychu 
Muzyki dla siebie. Zdążyłem się 
jednak przekonać, że życie mo-
mentalnie koryguje zarówno 
moją postawę arogancji, jak 
i zbytniego wstydu, więc nie 
przywiązuję się ani do poczucia 
sukcesu, ani do poczucia poraż-
ki. wiem, że na świecie są mu-
zycy lepsi i gorsi ode mnie, więc 
nie ma sensu się tym wszystkim 
szprycować i bujać się jak wa-

hadło pomiędzy upojeniem 
i upokorzeniem. Po prostu gram 
i tyle.

zakończył się właśnie jazz nad 
odrą. jak Pan ocenia tegoroczną 
edycję. Przed festiwalem mówił 
Pan, że to jak potoczą się koncer-
ty, zależy oczywiście od dyspozy-
cyjności artysty, ale też od tego 
czegoś, nieuchwytnego i magicz-
nego. udało się? 
jestem przeszczęśliwy, festiwal 
przeszedł moje oczekiwania, at-
mosfera była fantastyczna, po 
raz pierwszy miałem okazję wy-
słuchać aż tyle muzyki w tak 
krótkim czasie! Miałem też szan-

sę pobyć trochę z lee konitzem, 
bo siedzieliśmy razem w komisji 
konkursowej. Mnóstwo się od 
niego nauczyłem. Podczas festi-
walu dowiedziałem się jednej, 
podstawowej rzeczy – muzyka to 
wcale nie są dźwięki. Dźwięki nie 
mają znaczenia. to znaczy mają 
znaczenie, ale to tylko parawan, 
za którym ukrywa się piękno 
ludzkiej duszy.

otrzymuje Pan bardzo wiele pro-
pozycji współpracy w różnych 
projektach, przedsięwzięciach. 
wybiera Pan tylko te, których się 
nie odrzuca? 
Nie odrzucam takich propozycji, 
dzięki którym mogę się czegoś 
nowego nauczyć.

który ze swoich projektów, płyt 
lubi Pan najbardziej? do nich 
wraca lub wspomina…
każde moje nagranie ma lepsze 
i gorsze momenty. słucham 
swoich nagrań po to, żeby do-
wiedzieć się czegoś o sobie sa-
mym oraz uzmysłowić sobie, że 
niektóre pomysły udało mi się 
zmaterializować. ostatnio jed-
nak coraz więcej słucham innych 
artystów. Cały czas staram się 
kierować uważność do wewnątrz 
i im bardziej zagłębiam się we 
własny umysł, tym mniej potrze-
buję potwierdzeń na swój własny 
temat.

co jest muzycznym marzeniem 
leszka możdżera?
Zamiast o marzeniach wolę mó-
wić o celach. w tej chwili pracuję 
nad uruchomieniem lewej ręki 
oraz uzyskaniem większej precy-
zji w utrzymaniu równego tempa 
podczas improwizacji. staram 
się też uruchomić wyobraźnię, 
aby wytworzyć wewnętrzne 
przeczucie muzyki, która nie 
przypominałaby nic co do tej 
pory słyszałem. 

leszek 
możdżer

wybitny pianista i kompozytor. 
w polskim jazzie dokonał mental-
nej i stylistycznej rewolucji, jaka 
nie stała się wcześniej udziałem 
żadnego innego jazzmana. trud-
ne jazzowe frazy, skomplikowane 
improwizacje, melodykę stan-
dardów i subtelność kompozycji 
ubrał w ramy specyficznego jaz-
zu, który  stał się tętniącym eks-
presją „jazzem leszka Możdżera”.
Należy do najciekawszych zjawisk 
polskiego jazzu ostatnich dekad. 
Początkowo związany z „yasso-
wą” formacją Miłość, potem po-
jawiał się w wielu konfiguracjach 
m.in. w zespołach Zbigniewa Na-
mysłowskiego, tomasza stańko, 
Buddy’ego de franco, Archiego 
sheppa i wielu innych. Dyskogra-
fia pianisty obejmuje ponad sto 
albumów. Nagrywał i koncerto-
wał m.in. z Davidem gilmourem, 
naną Vasconcelos, Marcusem 
Millerem, johnem scofieldem, 
joe lovano, tan Dunem, Patem 
Methenym czy Adamem Ma-
kowiczem. Album „impressions 
on Chopin” wszedł już na stałe 
do swoistego kanonu nagrań 
inspirowanych twórczością ge-
nialnego polskiego kompozytora. 
leszek Możdżer współpracował 
także z janem A.P. kaczmarkiem 
(nagrania do nagrodzonej Osca-
rem ścieżki dźwiękowej do filmu 
„finding neverland”). Projek-
ty solowe („Piano”, „komeda”) 
oraz w autorskim trio z larsem 
Danielssonem i Zoharem fresco 
(„the time”, „Between us and the 
light”, „Polska”) osiągnęły sta-
tusy Diamentowych i Podwójnie 
Platynowych Płyt. jest również 
autorem muzyki do przedstawień 
teatralnych i filmów.
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sezon letni w kulturze zaczął się mocnym akcentem  
– festiwalem Pko off Camera w krakowie. kolejne miesiące 
zapowiadają się równie atrakcyjnie.

meceNaS
kulTury

sztuka w Pełni lata
Między dwoma dużymi wydarzeniami filmowymi pod patronatem Pko Banku Polskiego: 
wiosennym festiwalem Pko off Camera i odbywającym się jesienią festiwalem filmów 
fabularnych w Gdyni, trwa gorący sezon atrakcji kulturalnych. Niezależnie od miejsca 
wypoczynku można wybrać się na wystawę, film, koncert i do teatru.    

ewa maciejewska

wprowadzeniem do letniego 
sezonu kulturalnego było 

wielkie święto niezależnego kina  
– Pko off Camera w krakowie. 
festiwal zakończył się zwycię-
stwem filmu „ixcanul”, a nagro-
dę 100 tys. dol. z rąk zbigniewa  
jagiełły, prezesa Pko Banku Pol-
skiego, otrzymał pochodzący 
z Gwatemali reżyser debiutant 
– jayro Bustamante. w konkur-
sie Polskich filmów fabularnych 
wygrał film Małgorzaty szumow-
skiej „Body/Ciało”, a Między-
narodowa federacja krytyków 
filmowych fiPResci doceniła ob-
raz „sworn Virgin” laury Bispuri 
z Albanii. Nagrodę publiczności 
otrzymał Łukasz Palkowski za 
film „Bogowie”, zrealizowany na 
podstawie scenariusza krzysztofa 
Raka, finalisty konkursu dla sce-
narzystów script Pro z 2013 roku. 
Podczas festiwalu Pko off Came-
ra ogłoszono wyniki tegorocznej 
edycji script Pro – nagrodę głów-
ną Pko Banku Polskiego zdobył 
jarosław Marszewski za scena-
riusz „Red planet white flag”. Być 
może niedługo zobaczymy film na 
jego podstawie. 

sztuki plastyczne
jeśli ktoś nie miał okazji zawitać 
do krakowa, gdzie jednym z wy-
jątkowych gości był Roman Po-
lański, nieco innych, choć z pew-
nością dużych wrażeń dostarczy 
mu wystawa w łódzkim Muzeum 
kinematografii pt. „filmy Romana 
Polańskiego w światowym plaka-
cie filmowym”. Prezentacja do-
robku jednego z największych fil-
mowców na świecie będzie trwać 
od lipca do września. Patronat 
honorowy nad wydarzeniem objął 
Andrzej wajda. 
inną, godną uwagi wystawą jest 
„Nowy poczet władców Polski. 
waldemar świerzy kontra jan 
Matejko” na Zamku królewskim 
w warszawie. waldemar świerzy, 
plakacista, grafik, profesor projek-
towania plakatu Akademii sztuk 
Pięknych w Poznaniu i warszawie, 
był uznawanym i nagradzanym na 
całym świecie artystą. wystawa 
pokazuje polskich władców zna-
nych z „Pocztu królów i książąt 
polskich” jana Matejki w nowej 
odsłonie. Postaci stworzone przez 
świerzego to prawdziwi, pełni pa-
sji i emocji ludzie, a nie posągowi 

mocarze. Całość przemawia do 
wyobraźni współczesnych ludzi, 
zwłaszcza młodych, a wystawa 
uznawana jest za praktyczną lekcję 
historii. ekspozycję można oglądać 
do 19 lipca. 

w Muzeum Narodowym w war-
szawie do 6 września potrwa 
wystawa „Papież awangardy. ta-
deusz Peiper w hiszpanii, Polsce, 
europie”. to wyjątkowa prezen-
tacja dotycząca jednego z wybit-
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niejszych umysłów awangardy li-
terackiej i artystycznej z początku 
XX wieku. wybitny poeta, krytyk 
i teoretyk sztuki, założyciel cza-
sopisma „Zwrotnica” związany 
był ze środowiskiem artystycz-
nym nowoczesnej europy. efekty 
tych przenikających się wpływów 
i współpracy artystów wielu dzie-
dzin: literatury, filozofii czy sztuk 
plastycznych, będzie można zo-
baczyć podczas wystawy. 

letnie brzmienia
jednak nie tylko sztuki plastycz-
ne warto zobaczyć tego lata. 
Amatorzy muzyki, zwłaszcza 
przebywający w regionie łódz-
kim, mają szansę zetknąć się 
z wędrownym festiwalem filhar-
monii Łódzkiej „kolory Polski”, 
który do 30 sierpnia w każdy 
weekend będzie gościł w innym 
miejscu województwa. to pro-
pozycja łącząca pasje muzyczne 
z turystycznymi, bowiem piękne 
brzmienia w wyjątkowym wy-

konaniu będzie można usłyszeć 
w wielu zabytkowych miejscach, 
m.in. klasztorach, muzeach czy 
zamkach. w repertuarze dominu-
ją inspiracje folkowe i związane 
ze sztuką dawną, ale nie brakuje 
też aranżacji nawiązujących do 
współczesnej muzyki rozrywko-
wej. w sumie podczas 16. festi-
walu „kolory Polski” odbędzie się 
ponad 20 koncertów. 
Pod koniec lata, od 6 do 16 wrze-
śnia, w muzycznym kalendarzu 
melomanów na pewno pojawi 
się wyjątkowe wydarzenie – ju-
bileuszowa edycja Międzynaro-
dowego festiwalu wratislavia 
Cantans, który w tym roku odbę-
dzie się pod hasłem: „Niech żyje 
wratislavia!”. Od 50 lat festiwal 
gromadzi wybitne osobowości 
światowej klasy muzyków. Nie 
inaczej będzie w tym roku, choć 
po raz pierwszy w historii zarów-
no publiczność, jak i muzycy mają 
do dyspozycji salę koncertową na 
światowym poziomie – Narodo-

we forum Muzyki. wśród gości 
pojawią się wybitni wirtuozi oraz 
soliści w niecodziennych interpre-
tacjach wyjątkowych dzieł. 

kino w teatrze
od kilku lat także w wakacje po-
wody do zadowolenia mają sym-
patycy teatrów – coraz więcej 
scen działa również latem. i choć 
czasem zamiast spektakli odby-
wają się tam koncerty albo poka-
zy filmów, zawsze warto spraw-
dzić, co dzieje się w ulubionym lub 
znajdującym się w okolicy teatrze. 
Na pewno na uwagę zasługuje 
repertuar warszawskiego teatru 
iMkA. Przez cały rok trwa w nim 
Niecodzienny festiwal teatralny, 
podczas którego można zobaczyć 
spektakle: „Antygona w Nowym 
jorku”, „joplin”, „Dziady”, „Arabe-
la”, „szklana menażeria”. 
warto również wybrać się do 
pięknego Zamościa, gdzie od  
21 czerwca do 12 lipca trwać 
będzie 40. zamojskie lato te-

atralne. jedną z większych nie-
spodzianek jubileuszowej edycji 
będzie przedstawienie „Romeo 
i julia” z udziałem aktorów ama-
torów. Ale w programie jest dużo 
więcej wyjątkowych propozycji, 
np. spektakle teatrów: kamie-
nica i Montownia z warszawy 
oraz teatru kto z krakowa. Po-
nadto udział w Zamojskim lecie 
teatralnym zapowiedziały także: 
scena Plastyczna kul, Polski 
teatr tańca, teatr woskresinnia 
z lwowa oraz Narodowy stary 
teatr z krakowa.
w Gdyni orłowie zaś przez całe 
wakacje działać będzie scena 
letnia teatru Miejskiego w Gdyni 
im. witolda Gombrowicza. i choć 
nie zobaczymy tam aktorów na 
żywo, to jednak spotkań z wyjąt-
kowym aktorstwem nie zabranie 
– zagwarantują to pokazy filmów 
światowego formatu. w repertu-
arze m.in. „whisky dla aniołów”, 
„18 spotkań przy stole”, „Polowa-
nie” czy „Chce się żyć”. 

kultura żeglarska
Niecodziennym wydarzeniem 
oraz okazją do poznania kultury 
i zwyczajów prawdziwych żegla-
rzy będzie z pewnością kolejna 
edycja regat Baltic tall ships Re-
gatta 2015, której finał odbędzie 
się w szczecinie między 12 a 15 
czerwca. wtedy do miejskiego 
portu wpłyną piękne, okazałe 
jachty i żaglowce – wśród nich 
także polskie m.in.: Dar Mło-
dzieży, fryderyk Chopin, kapitan 
Borchardt czy Zawisza Czarny. 
w całym mieście zaś odbywać 
się będzie wiele wydarzeń kul-
turalnych. w programie, m.in.: 
koncerty na „scenie pod Żagla-
mi”, gdzie wystąpią np. Agniesz-
ka twardowska, ukeje, kasia 
Moś, Maja Gawłowska, Monika 
Pilarczyk, Michał Grobelny czy 
Varius Manx. Oprócz tego na go-
ści będzie czekać wiele innych 

fo
to

: M
at

er
ia

ły
 p

ra
so

w
e 

Pk
o

 o
ff 

C
am

er
a



26 bankomania

atrakcji, np. czytanie książek 
josepha Conrada na pokładzie 
żaglowca, występy chóru Aka-
demii Morskiej, pokaz światło 
i dźwięk – fontanna na wałach 
Chrobrego czy pokazy sztucz-
nych ogni. specjalnie dla dzieci 
przygotowano scenę Dziecięcą 
oraz wyspy aktywności (Piratów, 
Nauki i techniki, Małego twórcy, 
cyrkowców, gier) oraz wystawę 
„Podwodna fascynacja” i wesołe 
miasteczka. w całym mieście roz-
brzmiewać będą szanty i pieśni 
żeglarskie. Pko Bank Polski jest 
głównym sponsorem portowym 
wydarzenia.

filmowe atrakcje
hucznym zakończeniem pełnego 
różnorodnych atrakcji kultural-
nych sezonu będzie z pewnością 
jubileuszowy, 40. festiwal filmo-
wy w gdyni. trwające od 14 do 19 
września największe święto pol-
skiego kina to doskonała okazja, 
by nadrobić zaległości rodzimej 
produkcji. 
wszystkim sympatykom polskie-
go kina na chłodne lub deszczo-
we dni polecamy także kolekcję 
zdigitalizowanych – poddanych 
cyfrowej rekonstrukcji – filmów. 
wśród nich znalazły się dzieła 
m.in. Andrzeja wajdy, stanisława 
Barei, juliusza Machulskiego. jed-
nym z ostatnio odnawianych był 
obraz wojciecha smarzowskiego 
„wesele”. 
Pełne atrakcji kulturalnych lato to 
zachęta i przygotowanie do ko-
lejnego sezonu. Aktywną jesień 
z filmem mają zapewnioną ama-
torzy filmowcy, którzy do 10 lipca 
zgłoszą się do udziału w 14. Po-
morskich warsztatach filmowych 
organizowanych przez Gdyńską 
szkołę filmową. w rekrutacji może 
wziąć udział każda osoba pełnolet-
nia mająca dobry pomysł na film. 
warsztaty będą trwać od paździer-
nika do grudnia bieżącego roku.

Pko Bank Polski jest mecenasem wystawy – „Nowy poczet 
władców Polski. świerzy kontra Matejko” na zamku królewskim 
w warszawie. wystawa prac światowej sławy grafika 
i ilustratora waldemara świerzego czynna będzie do 19 lipca. 
ekspozycji towarzyszy album ilustracji autora, który można 
wygrać, biorąc udział w konkursie ogłoszonym na portalu:  
bankomania.pkobp.pl.

wySTawa I koNkurS: 
„nowy Poczet 
władców Polski”

Galeria władców Polski na: 
bankomania.pkobp.pl

edukacyjnym. od początku uczest-
niczy w nim Pko Bank Polski – pod-
kreśla wybitny plakacista i uczeń 
waldemara świerzego.
„nowy poczet władców Polski. świe-
rzy kontra Matejko” może być twój. 
seria 49 portretów książąt i królów 
narysowanych „komiksową” kreską 

pełna jest emocji i pasji. wizerunki 
walecznych, mądrych i szlachet-
nych, ale również nikczemnych, 
szalonych i wyuzdanych władców 
autorstwa waldemara świerzego 
znacznie różnią się od portretów 
jana Matejki. jak bardzo? weź udział 
w naszym konkursie.

Do 19 lipca br. na zamku kró-
lewskim w warszawie czynna 

będzie wystawa „Nowy poczet wład-
ców Polski. świerzy kontra Matejko”, 
na której po raz pierwszy zaprezen-
towana zostanie seria 49 portretów 
władców Polski autorstwa walde-
mara świerzego. wystawa, ze wzglę-

du na swój charakter, uznawana jest 
za praktyczną lekcję historii i prze-
mawia do wyobraźni współczesnych 
ludzi, zwłaszcza młodych.
– stworzone przez świerzego wize-
runki polskich władców zawładną 
wyobraźnią młodych Polaków, eu-
ropejczyków, a nawet obywateli 
świata – mówi Andrzej Pągowski, 
inicjator przedsięwzięcia. – idea 
stworzenia nowego pocztu wład-
ców polskich powstała w 2004 roku. 
Myślałem o tym, jak o projekcie 

Wizerunki władców autorstwa  
Waldemara Świerzego znacznie różnią 
się od portretów Jana Matejki. 
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Nowoczesne usługi bankowe pozwalają  
korzystać z pełni możliwości rachunku  

bankowego zarówno za granicą, jak i w kraju. 

NaSZa 
SoNda

jakie usługi i produkty bankowe najlepiej sprawdzają się w podróżach za granicę?  
o swoich doświadczeniach opowiedzieli nam znani i lubiani.

Sondę przygotowała anna Nawrocka

Bankowanie w Podróży

jowita Budnik 
aktorka telewizyjna i filmowa 

Dużo podróżuję po świecie i nie wy-
obrażam sobie wyjazdów bez udo-

godnień, które obecnie oferują nam banki. 
od wielu już lat nie wymieniam złotówek 
na walutę kraju, do którego się wybieram, 
bo nie ma takiej potrzeby. Zabieram ze 
sobą tylko drobne kwoty w euro lub dola-
rach, a poza tym korzystam z kart kredy-
towych, które są honorowane praktycznie 
wszędzie. 
Zdarza mi się być poza domem nawet 
przez kilka tygodni, nie mogę więc nie 
wspomnieć, jak wiele zawdzięczam banko-
wości internetowej. Dziś, kiedy chcę zrobić 
przelew, czy opłacić rachunki, wystarczy, 
że mam pod ręką dowolne urządzenie mo-
bilne podłączone do internetu – komputer, 
telefon komórkowy lub smartfon. to nie-
zwykle wygodne. 

mateusz kusznierewicz 
sportowiec, mistrz olimpijski  
i mistrz świata w żeglarstwie 

w podróży najbardziej doceniam moż-
liwość płatności kartą. w ten sposób 

płacę praktycznie wszędzie – począwszy od 
sklepów, przez restauracje, po opłaty za ko-
rzystanie z atrakcji turystycznych. 
Pamiętam czasy, gdy na wyjazdy zagra-
niczne trzeba było zabierać dewizy. Dlatego 
doceniam komfort, jaki daje dzisiejsza swo-
boda płatności bezgotówkowych. tak samo, 
jak opcję „banku w telefonie”, dzięki czemu 
mogę zrealizować przelew ze swojej komór-
ki. ogromną wygodą są też konta walutowe,  
na których pieniądze są przeliczane jednym 
kliknięciem w aplikacji lub bankomacie. 
Cenię sobie możliwość planowania przele-
wów, którą daje bankowość elektroniczna. 
Dzięki temu w podróży nie zaprzątam sobie 
głowy takimi sprawami, jak terminowe regu-
lowanie zobowiązań. 

łukasz jemioł  
projektant mody 

Rzadko już płacę gotówką, najczęściej – za  
pomocą telefonu, używając aplikacji mo-

bilnej banku. Ale regularnie też używam karty. 
to bardzo praktyczne, bo dość często wy-
jeżdżam za granicę i nie zawsze jest to urlop  
– jeżdżę na przykład kupować tkaniny do no-
wych kolekcji. 
Gdy wybieram się na wakacje, nie zabieram 
komputera. Przelewy realizuję za pomocą apli-
kacji w telefonie. staram się przygotować na 
wszystkie możliwe sytuacje – zabieram karty, 
zarówno debetową, jak i kredytową, a także 
ustalam dzienne limity transakcyjne. kiedyś, 
podczas wizyty w Australii, miałem małą 
trudność z płatnością w restauracji, bo aku-
rat trwały prace modernizacyjne systemu. Na 
szczęście to była tylko chwilowa awaria. Gdy 
wszystko wróciło do normy, dalej mogłem 
cieszyć się urlopem.
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Piękna pogoda, mniej obowiąz-
ków, a także rodzina lub zna-

jomi, którzy chcą spędzić z tobą 
więcej czasu, to idealna okazja, 
by zapoczątkować bieganie ra-
zem. wysiłek fizyczny wprawia 

nych krajobrazów oraz nieprzewi-
dzianych na trasie zdarzeń będzie 
wyjątkową pamiątką z urlopu  
– niezależnie od tego, czy spędzi-
my go w kraju, czy za granicą. 
Chętni do aktywnego wypoczynku 
będą mieć tego lata wiele okazji 
do wspólnych biegów z Pko Ban-
kiem Polskim.

Biegnij z pomocą
Dodatkową motywacją do udziału 
w imprezach biegowych wspie-
ranych przez Pko Bank Polski 
niech będzie fakt, że uczestnicząc 
w nich, możemy komuś pomóc. 
Od 2013 roku Bank realizuje pro-
gram „Pko Biegajmy razem” i an-
gażuje się w największe imprezy 
biegowe w kraju. Podczas spon-
sorowanych wydarzeń prowadzo-
ne są charytatywne akcje biego-
we na rzecz osób potrzebujących 
wsparcia w ratowaniu życia lub 
zdrowia. kartki z napisem „biegnę 
dla…” można odbierać tuż przed 
startem.
w ciągu dwóch lat Bank zorgani-
zował aż 93 charytatywne akcje 
biegowe, w których uczestniczyło 
ponad 24,4 tys. osób. Dzięki ich 

Biegnijmy razem z latem! 
udane wakacje to takie, które pozwalają wypocząć, oderwać się od codzienności, więcej czasu 
spędzić aktywnie, poznawać nowe miejsca. jednym z prostszych i przyjemniejszych sposobów 
na połączenie tych wszystkich celów jest bieganie z rodziną lub przyjaciółmi. w kalendarium 
biegowym Pko Banku Polskiego nie zabraknie imprez w najpiękniejszych regionach Polski.

Joanna kornaga

Miłośnicy aktywnego wypoczynku
będą mieć latem wiele okazji do biegów  
z Pko Bankiem Polskim. 

Program
bIegowy

w dobry nastrój, a wspólne bie-
ganie dostarcza wielu wrażeń. 
Biegasz regularnie i obawiasz się, 
że urlop wybije cię z codziennego 
rytmu? Niepotrzebnie! wystarczy 
nieco zwolnić tempo i zaprosić do 

wspólnego treningu najbliższych. 
Przecież biegać można wszędzie 
– krętą górską ścieżką, po plaży, 
nad jeziorem, w lesie czy w sa-
mym centrum miasta. wspólne 
bieganie i fotografowanie mija-

VIII PKO Półmaraton Rzeszowski w 2015 roku.
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zaangażowaniu fundacja prze-
kazała beneficjentom ponad  
1,33 mln zł. tylko w 2014 roku aż 
19,2 tys. osób wzięło udział w cha-
rytatywnych akcjach „biegnę dla…”. 
Zawodnicy łącznie przemierzyli 
ponad 405 tys. km, co równa się 
ponad 10 okrążeniem ziemi wzdłuż 
równika, i na rzecz potrzebujących 
razem „wybiegali” 840 tys. zł. 

Bieg z pomocą konkretnej osobie 
daje satysfakcję pomagającym 
i przynosi oczekiwane rezultaty 
potrzebującym. Nie inaczej będzie 
w tym sezonie.

nad wodą
jeśli tegoroczny urlop zaplanowa-
liśmy już na koniec czerwca, warto 
wybrać się do przepięknej Gdyni, 
gdzie w wyjątkowy sposób cele-
bruje się najkrótszą noc w roku 
– z 19 na 20 czerwca odbywa się 
tu nocny Bieg świętojański z PkO 
Bankiem Polskim. w noc kupały 
uczestnicy pobiegną ulicami Gdy-
ni na trasie 10 km. PkO Bank Pol-
ski jest sponsorem całego cyklu 
grand Prix gdyni 2015, w ramach 
którego obyły się już biegi urodzi-
nowy i europejski, a jesienią czeka 
nas jeszcze Bieg Niepodległości. 
wakacje nad wodą i bieganie 
można doskonale połączyć tak-
że w wałczu, stolicy Pojezierza 
wałeckiego. nad jeziorem Raduń 
18 lipca rozpocznie się niezwy-
kły bieg. Niezwykły nie tylko ze 
względu na malowniczą trasę, ale 
również dlatego, że jest to bieg 
filmowy! Na jego starcie będzie 
można spotkać Batmana, królew-
nę śnieżkę, mistrza yodę czy shre-
ka. Chcąc uczestniczyć w tym 

wydarzeniu, pamiętajmy więc 
o przygotowaniu odpowiedniego 
przebrania lub atrybutów zwią-
zanych z ulubionym bohaterem 
filmowym. Na moc wrażeń mogą 
tu liczyć również najmłodsi, dla 
których zostanie zorganizowany 
specjalny bieg dla dzieci. 
Na ostatni weekend wakacji pole-
camy region zachodniopomorski. 

30 sierpnia w szczecinie odbędzie 
się 36. szczeciński Półmaraton 
– jeden z najstarszych w Polsce. 
w ubiegłym roku do mety dobie-
gła tam rekordowa liczba – blisko 
1500 – uczestników.

Biegi górą!
Biegać razem można także w gó-
rach. w samym środku wakacji, 
18 lipca, PkO Bank Polski zaprasza 
do szklarskiej Poręby na 3. Pko 
Półmaraton wielka Pętla izerska. 
O godz. 11.00 przed Dworcem 
Głównym wystartuje bieg, które-
go trasa wiedzie ulicami miasta 
oraz malowniczymi szlakami Gór 
izerskich. Po pokonaniu dystansu 
21 km zawodnicy dotrą do mety 
na stadionie Miejskim. 

lato w mieście
Pko Bank Polski ma również pro-
pozycję dla tych, którzy zechcą 
odwiedzić warszawę lub wro-
cław. już 20 czerwca odbędzie 
się Nocny wrocław Półmaraton,  
a 13 września – wrocław Mara-
ton, jeden z największych marato-
nów w kraju. obydwu imprezom 
w stolicy Dolnego śląska towa-
rzyszą biegi dla dzieci. 
Centralnym punktem na ma-
pie miejskich wydarzeń biego-

wych będzie z pewnością impre-
za z cyklu „Zabiegaj o pamięć”  
– XXV Bieg Powstania war-
szawskiego, który odbędzie się  
25 lipca. jego początki sięgają 
1990 roku. w pierwszych zawo-
dach wystartowało ok. 130 osób. 
Dziś uczestnicy mają do prze-
bycia dwie trasy – na dystansie  
5 i 10 km. w ubiegłym roku obie 
pokonało ponad 8 tys. zawod-
ników. wyjątkowości całemu 
przedsięwzięciu dodaje świado-
mość, że biegnąc, upamiętniamy 
wydarzenia, jakie miały miejsce 
w warszawie 70 lat temu. każde-
go roku zarówno zawodnicy, jak 
i kibice nie kryją emocji i wzru-
szenia. w ramach cyklu „Zabie-
gaj o pamięć” Pko Bank Polski 

Wysiłek fizyczny wprawia w dobry  
nastrój, a wspólne bieganie dostarcza 
wielu wrażeń. 

Biegiem Przez świat

jeśli zamierzamy wybrać się w eg-
zotyczną podróż, warto pomyśleć 
o afryce. 28 czerwca, w natural-
nej scenerii rezerwatu na północy 
kenii, odbędzie się safaricom Ma-
rathon. Bezpieczeństwa uczestni-
ków będą strzegli strażnicy leśni 
oraz specjalny samolot mają-
cy odstraszać dzikie zwierzęta. 
Dla mniej wytrzymałych lub źle 
znoszących upał organizatorzy 
przygotowali półmaraton. Celem 
całej imprezy jest zbieranie fun-
duszy na ochronę dzikiej przyro-
dy w tym regionie. 
interesująco prezentuje się też 
bieg City to surf sydney, który 
co roku ściąga do Australii tłu-
my biegaczy. Dystans to 14 km  
(8 mil) ze startem w centrum syd-
ney. trasa biegnie przez przed-
mieścia, a meta znajduje się na 
plaży Bondi. Dodatkową atrakcją 
jest to, że większość uczestników 
biegnie w wymyślnych przebra-
niach. w tym roku impreza odbę-
dzie się 9 sierpnia. 

jeśli wakacje będziemy spędzać 
w europie i lubimy biegać w rytm 
rockowej muzyki, warto wybrać 
się do stolicy irlandii. 2 sierp-
nia odbędzie się tam Rock’n’Roll 
Dublin half Marathon – jeden 
z biegów w ramach słynnego 
cyklu Rock’n’Roll Marathon se-
ries. Biegi wyróżniają się tym, 
że wzdłuż trasy ustawione są 
sceny, na których grają zespoły 
rockowe. 
we wrześniu będzie jeszcze kilka 
innych okazji do pobiegania w eu-
ropie. Można wziąć udział np. we 
francuskim Marathon du Médoc 
(12 września) rozgrywanym na 
północ od Bordeaux. jego tra-
sa wiedzie przez winnice regionu 
Médoc, a na licznych punktach 
„odżywczych” oprócz wody otrzy-
mamy także... wino! jeśli chcemy 
pozostać we francuskich klima-
tach, warto udać się do Paryża 
i 27 września wystartować w bie-
gu Paryż – wersal, którego trasa 
liczy 16 km. 

wspiera również Bieg konstytucji 
3 Maja oraz Bieg Niepodległości. 

wakacyjny trening
jeśli w wakacje nie uda nam się 
spróbować swoich sił na trasach 
biegów masowych, zawsze może-
my potrenować i razem z innymi 
przygotować się do biegów jesien-
nych. Pko Bank Polski zachęca do 
udziału w akcji „BiegamBolubię”. 
w każdą sobotę o godz. 9.30, na 
ponad 80 stadionach lekkoatle-
tycznych w całym kraju, od wiosny 
aż do listopada, odbywają się bez-
płatne treningi pod okiem profesjo-
nalistów. Dzięki nim zyskasz lep-
szą formę i motywację, by po raz 
pierwszy (lub kolejny) wyruszyć na 
trasę i pobiec razem z nami.
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Pomoc za jeden uśmiech
Częściej i chętniej pomagamy, gdy jesteśmy w dobrym nastroju – twierdzą psychologowie.  
Nie ma więc lepszej okazji niż wakacje, kiedy mamy więcej wolnego czasu i możemy spędzić 
go na przyjemnościach. Ale z fundacją Pko Banku Polskiego możemy pomagać przez cały rok. 
Razem działamy już od pięciu lat. 
 dominika bień

Dobroczynność jest miarą szacunku  
dla drugiego człowieka. to podstawa 
budowania solidarności społecznej.

fuNdacJa   
baNku

Pomaganie wyzwala życiową 
energię. Dzięki niemu tworzą się 

wspólnoty, dla których pomoc in-
nym jest rzeczą naturalną. Najchęt-
niej pomagamy, gdy sami jesteśmy 
zadowoleni i mamy dobry humor. Ale 
o to nietrudno, jeśli towarzyszy nam 
świadomość, że osób wrażliwych 
i gotowych ofiarować wsparcie in-
nym – bez względu na porę roku – jest 
więcej. jednoczy nas zaangażowanie 
w akcje fundacji Pko Banku Pol-
skiego, która w tym roku obchodzi 
jubileusz pięciolecia. w tym czasie 
z sukcesem zrealizowała ona 2 tys. 
projektów, przeznaczając na ten cel 
kwotę 40 mln zł. wśród najważniej-
szych obszarów zaangażowania 
znajdują się: pomoc osobom chorym 
i potrzebującym, projekty edukacyj-
ne i ekologiczne oraz integracja dzieci 
z różnych środowisk.

Blisko 900 tys. zł dzięki karcie
fundacja Pko Banku Polskiego 
angażuje się w pomoc, ale też na 
szeroką skalę propaguje ideę poma-
gania. Dowodem na to są produkty 
„z sercem”, wśród których wyróżnia 
się karta affinity inteligo Visa pay-
wave „Dobro procentuje”. w ubie-

głym roku, dzięki płatnościom 
kartą, udało się pozyskać blisko  
1 mln zł. karta umożliwia pomaga-
nie innym bez ponoszenia żadnych 
kosztów. wystarczy używać jej do 
płatności bezgotówkowych, aby 
część dochodów z każdej transakcji 
Pko Bank Polski przekazał na cel 
wskazany przez właściciela karty. 
Można wybrać spośród czterech 
obszarów: edukacja, Zdrowie, Na-
dzieja i ekologia. 

Pomoc dla ponad 19 tys. rodzin 
jednym z przejawów zaangażowa-
nia fundacji i pracowników Banku 

w projekty edukacyjne jest ogólno-
polska akcja „szlachetna Paczka”. 
jej idea polega na wybraniu spośród 
wielu rodzin jednej potrzebującej 
pomocy i skompletowaniu dla niej 
niezbędnych produktów. inicjatywa 
prowadzona wraz ze stowarzysze-
niem „wiosna” każdego roku przy-
nosi wymierne efekty. w ubiegłym 
roku, dzięki zaangażowaniu wszyst-
kich uczestników, mądrą i konkret-
ną pomoc otrzymało ponad 19 tys. 
rodzin. Ponadto fundacja Pko Ban-
ku Polskiego wsparła m.in. system 
szkoleń wolontariatu i podniesienia 
kwalifikacji 9,5 tys. ochotników. 

ich 30 w całym kraju i każdego dnia 
korzysta z nich ponad 2 tys. młodych 
osób. specjalistyczne placówki peł-
nią funkcje edukacyjne, sportowe 

miejsce dla 2 tys. młodych ludzi
innym przykładem działalności edu-
kacyjnej fundacji jest współpraca 
ze stowarzyszeniem sieMAChA 
(wychowankowie stowarzyszenia 
sieMAChA współpracującego z fun-
dacją PkO Banku Polskiego - na zdję-
ciu). Dzięki temu prężniej może się 
rozwijać m.in. sieć placówek wycho-
wawczych dla dzieci i młodzieży za-
grożonej wykluczeniem, tworzonych 
przez stowarzyszenie. obecnie działa 
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Najważniejszą aktywnością Fundacji w ob-
szarze zdrowia jest działalność na rzecz 
popularyzacji honorowego krwiodawstwa.

ka jest 15 kilometrów. – skorzystałam 
z pomocy sPiNki przy zakupie do-
stosowanego auta oraz specjalnego 
oprzyrządowania – w moim przypad-
ku windy. Dzięki temu teraz z więk-
szą swobodą mogę po prostu wyjść 
z domu i załatwić ważne dla mnie 
sprawy, np. urzędowe, a także zrobić 
zakupy, spotkać się z przyjaciółmi 
czy wyjechać na urlop – mówiła ewa  
kieszek.*
fundacja Pko Banku Polskiego wspie-
ra inicjatywę na trzech płaszczyznach: 
dofinansowania kursów nauki jazdy, 
zakupu samochodu i przystosowania 
go do potrzeb danej osoby. Dzięki 

współpracy wzrosła nie tylko liczba 
ośrodków szkoleniowych i serwisów 
przystosowujących specjalistyczne 
pojazdy, ale także poprawiła się ja-
kość oferowanych w nich usług. od 
momentu jej podjęcia blisko 300 osób 
ukończyło kurs nauki jazdy, prawie 
150 osób otrzymało dofinansowanie 
na adaptację pojazdów, a kilkadzie-
siąt – na zakup auta z automatyczną 
skrzynią biegów. 

opieka dla ponad 200 rzek
jednym z wielu przykładów zaangażo-
wania fundacji w kwestie ekologiczne 
jest m.in. ochrona i dbałość o natu-
ralne zasoby wody. wszyscy wiemy, 
że bez wody nie byłoby życia. od jej 
czystości zależy nasze zdrowie, a za-
ledwie 1 proc. wody na ziemi nadaje 
się do picia. jej zasoby w zawrotnym 
tempie się kurczą, m.in. z powodu 
zmian klimatycznych czy nieprzemy-
ślanych działań człowieka. fundacja 
Pko Banku Polskiego cztery lata temu 
przyłączyła się do projektu „Zaadop-
tuj rzekę” i odtąd wraz z klubem Gaja 
wspólnie działa na rzecz polskich rzek 

i akwenów w kraju. jednym z zadań 
jest rozbudzenie wśród Polaków oby-
watelskiego poczucia odpowiedzial-
ności za ich czystość. 
– w tej działalności podstawą jest 
współpraca i współodpowiedzial-
ność. jesteśmy zaszczyceni, że w tym 
dziele ochrony polskich rzek poma-
gają nam pracownicy Pko Banku 
Polskiego. Rzeki łączą nie tylko krainy 
geograficzne, ale także ludzi i ich emo-
cje – powiedział jacek Bożek, prezes 
klubu Gaja. 
od początku wspólnej akcji opieką 
otoczono ponad 200 rzek, strumieni, 
jezior, potoków i stawów, a także Bał-

tyk w około 300 miejscach w Polsce. 
w program zaangażowało się ponad 
83 tys. osób.

inspirująca współpraca
to tylko zaledwie kilka przykładów 
działań fundacji Pko Banku Pol-
skiego. Ponadto wspiera ona rów-
nież m.in.: polską wersję językową 
platformy khan Academy, Akade-
mię Nowoczesnego Patriotyzmu, 
działanie i obsługę telefonu 116 000 
dla zaginionego dziecka i nastolat-
ka fundacji itaka, pomoc dzieciom 
osób poszkodowanych w trakcie 
służby publicznej prowadzonej przez 
fundację Dorastaj z Nami, konkurs 
„sprzączki i guziki z orzełkiem ze 
rdzy…”. Pomaga także młodym in-
formatykom biorącym udział w Aka-
demickich Mistrzostwach Polski 
w Programowaniu Zespołowym czy 
asseco Programming Marathon24. 
w część realizowanych akcji funda-
cja angażuje środki finansowe, a do 
udziału w wielu inspiruje i zachę-
ca ochotników. Popularyzując ideę 
wolontariatu i pomagania innym, 

tworzy i jednoczy społeczność ludzi 
społecznie wrażliwych. 

*  wypowiedź pochodzi z filmu, „Dziennik Dobrych 
wiadomości”, odc. 7.

oraz terapeutyczne i pomagają mło-
dzieży z trudnych środowisk. to tutaj 
młodzi ludzie, biorąc udział w zaję-
ciach, np. teatralnych, muzycznych 
czy językowych, odkrywają i rozwija-
ją swoje talenty i pasje. Pobyt w pla-
cówkach ma wszechstronny wpływ 
na poprawę ich życia. fundacja 
wspiera także młodych artystów i od 
ponad dwóch lat organizuje plenery 
malarskie dla studentów Akademii 
sztuk Pięknych prowadzone przez 
wybitnych artystów. 

Ponad 3 tys. litrów krwi dzięki Bahk
Najważniejszą aktywnością fundacji 
w obszarze zdrowia jest działalność 
na rzecz popularyzacji honorowe-
go krwiodawstwa i organizowania 
zbiórek tego bezcennego płynu, któ-
rego niczym nie da się zastąpić. jest 
niezbędna w leczeniu wielu chorób, 
w trakcie i po chemioterapii, a tak-
że podczas operacji i do ratowania 
życia ofiar wypadków. Dlatego Pko 
Bank Polski wraz z fundacją od kilku 
lat prowadzi Bankową Akcję honoro-
wego krwiodawstwa (BaHk). Od sa-
mego początku do BAhk przyłączy-
ło się ponad 7,2 tys. osób. łącznie 
przekazano potrzebującym ponad 
3,2 tys. litrów tego bezcennego leku. 
tegoroczna edycja rozpocznie się na 
początku czerwca. Przez całe wa-
kacje, a także po nich każdy będzie 
mógł wziąć w niej udział, zwłaszcza 
że ma ona charakter ogólnopolski. 

Prawo jazdy dla 300 osób
Realizując założenia w obszarze na-
dzieja, fundacja Pko Banku Polskiego 
działa m.in. na rzecz osób niepełno-
sprawnych wspólnie ze stowarzy-
szeniem Pomocy Niepełnosprawnym 
kierowcom sPiNka. Dzięki tej współ-
pracy pomoc trafia do ludzi o różnych 
rodzajach niepełnosprawności, któ-
rzy chcą wrócić do aktywnego życia. 
jedną z wielu osób, które skorzystały 
ze wsparcia, jest ewa kieszek, niepeł-
nosprawna od urodzenia mieszkanka 
wsi, z której do najbliższego miastecz-

Pomagamy 
od 5 lat

urszula kontowska
prezes 
fundacji Pko Banku Polskiego 

Pięciolecie fundacji to moment 
podsumowań. kierując się mot-
tem „Dobro procentuje”, funda-
cja, dzięki hojnemu fundatorowi, 
wspiera obszary kluczowe dla 
rozwoju Polski, a także buduje 
partnerstwa strategiczne i lokal-
ne z polskimi organizacjami spo-
łecznymi. Rosnąca z roku na rok 
liczba partnerów strategicznych, 
realizowanych projektów lokal-
nych oraz zadań własnych fun-
dacji, w tym np. charytatywnych 
akcji biegowych dedykowanych 
beneficjentom indywidualnym, 
utwierdzają nas w przekonaniu, 
że zmierzamy we właściwym kie-
runku, a podejmowane przez nas 
kroki stanowią realną pomoc dla 
potrzebujących. kolejnym bardzo 
istotnym bodźcem motywującym 
nas do działania są wrażliwi na 
problemy społeczne pracownicy 
Banku. to dla nich – bankowych 
wolontariuszy – pragniemy wy-
promować nowy model działania 
organizacji pozarządowej powią-
zanej z marką korporacyjną. 



„Bankomania”
i „Brawo Bank”
w wirtualnej odsłonie
Pobierz bezpłatnie elektroniczną wersję „Bankomanii”  

i „Brawo Banku” na tablet lub iPhone’a. Mobilne wydania to artykuły 

poszerzone o materiały wideo, galerie, infografiki i gry. 

już dziś ściągnij aplikację z app store lub google Play.

www.pkobp.pl, infolinia: 801 302 302, +48 81 535 65 65; opłata zgodna z taryfą operatora


