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Program 500+

Program Rodzina 500+
– wniosek złożysz w iPKO i Inteligo
PKO Bank Polski włączył się w rządowy program „Rodzina 500+”.
Dzięki temu zainteresowani nim klienci Banku mogą elektronicznie
wypełnić wniosek dostępny w serwisach iPKO i Inteligo.
Od 1 kwietnia rodzice mogą składać wnioski

imię i nazwisko, PESEL, adres zamieszkania

miejsce np. w przypadku składania zeznań

o świadczenia z programu 500+ zarówno

czy rachunek bankowy, na który będą trafiać

podatkowych w internecie. Z tego też względu

internetowo, jak i w wersji papierowej – bez-

środki. Jeśli klient będzie chciał wpisać numer

w przypadku wniosków składanych elektronicz-

pośrednio w gminie. Bez względu na dochody

konta np. w innym banku, zmianę będzie musiał

nie konieczne jest podanie adresu e-mail – to

otrzymają oni po 500 zł miesięcznie na drugie

zatwierdzić kodem autoryzacyjnym. Bank przy-

właśnie na ten adres zostanie przesłane UPO.

i kolejne dziecko, a rodziny o dochodach nie-

gotuje również system podpowiedzi ułatwiają-

Bezpośrednio po wypełnieniu i wysłaniu wniosku

przekraczających 800 zł na osobę (lub 1200 zł

cych wypełnienie wniosku. Do samego wniosku

klient będzie miał możliwość wydrukowania

w przypadku rodzin z dzieckiem niepełnospraw-

będzie można dołączyć niezbędne dokumenty

go lub zapisania na komputerze wypełnionego

nym) – także na pierwsze dziecko. Świadczenie,

jako załączniki, np. w formie pliku PDF czy skanu

wniosku. Po dostarczeniu wszystkich danych

przekazywane bezpośrednio na wskazane

lub zdjęcia. Komplet dokumentów w formie elek-

do systemów administracji Bank bezpowrotnie

konto lub gotówką, będzie przysługiwało do

tronicznej Bank przesyła do systemu admini-

usuwa wszystkie podane we wniosku informacje.

ukończenia 18. roku życia dziecka. PKO Bank

stracji publicznej Emp@tia.

Rola PKO Banku Polskiego w tym procesie

Okładka: Foto: Shutterstock.com; Foto: Archiwum

Polski umożliwi wszystkim swoim klientom,

polega na udostępnieniu klientom w serwisie

posiadającym dostęp do serwisu internetowego

Potwierdzenie z urzędu

bankowości elektronicznej wniosku do wypeł-

– zarówno iPKO, jak i Inteligo, składanie wniosku

Weryfikacją wniosku, obróbką danych i wypłatą

nienia i wysłania go. Wniosek będzie można

w wersji elektronicznej.

świadczeń zajmie się właściwy organ admini-

złożyć jedynie w serwisie iPKO oraz Inteligo. Nie

stracji wskazany we wniosku, np. MOPS.

będzie to możliwe w oddziałach Banku ani przez

Wniosek przez internet

Potwierdzenie, że wniosek trafił do właściwego

infolinię.

Wniosek w iPKO dostępny będzie w zakładce

organu, Klient otrzyma w postaci Urzędowego

„Oferty i wnioski”, którą znajdziemy w gór-

Potwierdzenia Odbioru (UPO), tak jak to ma

nym prawym rogu. Po wejściu do zakładki
należy wybrać podpunkt „Wnioski do złożenia”,
a w nim „Wniosek Rodzina 500+”.
W Inteligo taki formularz będzie dostępny
w zakładce „Oferty i wnioski”, w boksie „Na
skróty”, który znajdziemy po prawej stronie
ekranu. Link do wniosku będzie nosił nazwę
„Wniosek Rodzina 500+”.
Wniosek dostępny będzie po zalogowaniu do
serwisu – jego wersja elektroniczna odpowiada wersji papierowej. Część pól zostanie
wypełniona automatycznie przez Bank, np.

Aneta Styrnik‑Chaber

poradnik bankowy

Bankowość elektroniczna

Tanio, taniej, online
Rezerwacja biletów do kina, zakupy, organizacja wakacyjnego
wyjazdu, poszukiwanie pracy, zarządzanie finansami… Coraz
więcej rzeczy robimy przez internet. To naturalne – tak jest
nie tylko wygodniej i szybciej, ale przede wszystkim taniej.

„Drapanie” się nie opłaca
Wiele osób potwierdza przelewy, wpisując kody
z karty zdrapki. Karty jednak często się gubią,
a zapominamy o zamówieniu nowych. Dlatego
warto wybrać wygodniejsze, bezpieczne i – co ważne
– bezpłatne formy autoryzacji:
•

kody SMS – w wiadomości SMS znajdziemy
unikalny sześciocyfrowy kod oraz kluczowe
informacje na temat złożonej dyspozycji,

•

token iPKO – jednorazowy kod otrzymamy po
zalogowaniu się PIN-em do aplikacji
token iPKO (dostępnej na telefony z systemem
Android oraz iOS).

Jak dokonać zamiany?
Osoby, które aktywnie korzystają z banko-

zgromadzonych na rachunkach i lokatach

wości elektronicznej, zazwyczaj żałują jed-

oraz wszystkich zobowiązań), przejrzeć

nego – że nie poznały jej atutów wcześniej.

ostatnie operacje czy zlecić przelew.

Nowy serwis internetowy iPKO to prawdziwe

Korzystając z poszczególnych menu (np.

centrum dowodzenia finansami osobistymi

Rachunki, Karty, Lokaty, Kredyty i Inwesty-

(koniec bałaganu w papierowych dokumen-

cje), możemy samodzielnie dokonywać róż-

tach, do których i tak nigdy nie mamy czasu

norodnych operacji, takich jak np. otwarcie

zajrzeć). Dlatego warto, choćby w ramach

nowego rachunku oszczędnościowego,

wiosennych porządków, zrobić remanent

lokaty czy złożenie wniosku o Mini Ratkę.

także w sposobie korzystania z usług

1. Po zalogowaniu w serwisie iPKO klikamy
w „Ustawienia”.
2. Odnajdujemy zakładkę
„Autoryzacja”…
3. …i klikamy link „zmień narzędzie autoryzacyjne”.
4. Wybieramy kody SMS lub aplikację mobilną.

warto dodać do listy zapamiętanych od-

finansowych. I – jeśli jeszcze tego nie robimy

Szybko, wygodnie i bezpłatnie

biorców. Wtedy wystarczy już parę kliknięć,

– zacząć aktywnie używać iPKO.

W serwisie iPKO znajdziemy kilka rozwiązań

by szybko zrealizować transakcję (przelewy

ułatwiających realizację transakcji. Poza

do zapamiętanych odbiorców mogą być

Wszystko pod kontrolą

przelewami krajowymi możemy np. dołado-

potwierdzane kodem z narzędzia autoryzacji

Z poziomu strony głównej serwisu iPKO

wać telefon sobie czy bliskim.

lub nie – sami ustawiamy tę opcję w serwisie

możemy m.in. sprawdzać na bieżąco stan

Osoby lub firmy, do których często wysyłamy

transakcyjnym). Szczególną uwagę warto

swoich finansów (podsumowanie środków

pieniądze (np. ulubiony sklep internetowy),

zwrócić na zlecenia „do zadań specjalnych”,
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które pozwalają zaoszczędzić czas i energię.

nicznemu) zgody na pobieranie okresowych

Należą do nich: zlecenie stałe, zmienne

opłat z rachunku. To odbiorca płatności dba

i polecenie zapłaty.

o to, by w określonym terminie (najczęściej

Podpowiadamy, gdzie w iPKO znajdują się przydatne, choć rzadziej wykorzystywane funkcje.

jest to dzień upływu płatności podany na fakZlecenie stałe – przelewy z tej listy będą do-

turze) pobrać środki z konta. W odróżnieniu

Gdzie nadać PIN do karty

konywane automatycznie ze wskazaną przez

od zlecenia stałego polecenie zapłaty może

debetowej lub kredytowej?

nas częstotliwością (np. co miesiąc). Sami

dotyczyć płatności o nieregularnych kwotach

Zmiany lub nadania PIN-u można dokonać

decydujemy, jak długo zlecenie ma być re-

(np. za telefon komórkowy lub energię). Nam

w iPKO w menu „Karty”. Wystarczy wybrać

alizowane (do konkretnej daty czy beztermi-

pozostaje tylko zapewnić na koncie środki

kartę, a następnie skorzystać z boksu „Na skró-

nowo). Warto wykorzystać tę funkcję także

potrzebne do realizacji płatności.

ty” umieszczonego w prawej części serwisu,

Foto: Archiwum

do… regularnego oszczędzania – zlecając

tuż pod kwotą ze stanem środków na karcie.

np. raz w miesiącu, dzień po pojawieniu się

Inwestujemy, zamawiamy, zarządzamy

Inny sposób to wyświetlenie szczegółów karty

pensji na koncie, zakup jednostek funduszy

W serwisie transakcyjnym możemy też

i wybór opcji „Nadaj PIN”.

za określoną kwotę. Zlecenia stałe obejmują

zamawiać karty, zakładać lokaty, kupować

wyłącznie przelewy na stałe, z góry określo-

ubezpieczenia, jednostki funduszy inwesty-

Gdzie w nowym serwisie

ne kwoty.

cyjnych. Każdym z posiadanych produktów

jest historia rachunku?

możemy zarządzać przez internet – nie tylko

Ostatnich 6 operacji widocznych jest od razu

Zlecenie zmienne – umożliwia opłacanie

podejrzeć dane, ale także zmienić ustawienia

po zalogowaniu. Możemy podejrzeć szczegóły

rachunków o zmiennej kwocie, np. za prąd,

(np. limity kart, PIN, zrezygnować z otrzy-

każdej z nich, zlecić je ponownie lub pobrać po-

czynsz, telefon. Zlecenie zostanie zrealizowa-

mywania papierowych wyciągów, zdefi-

twierdzenie realizacji. Pozostałe operacje widocz-

ne automatycznie we właściwym terminie

niować przyjazny login używany zamiast

ne są po kliknięciu w link „wszystkie operacje”,

lub po potwierdzeniu. Istnieje możliwość

numeru klienta przy logowaniu). Wchodząc

w zakładce „Rachunki” i wyborze konkretnego

ustawienia limitu kwotowego pojedynczej

w zakładkę „Ustawienia”, możemy z kolei

z nich. Historia wyświetla się w formie tabeli lub

płatności na rzecz wskazanej firmy we

zarządzać narzędziami autoryzacji czy

wykresu. Możemy samodzielnie ustawić, za jaki

właściwym terminie lub po samodzielnym

aktualizować dane osobowe. Aby wysłać do

okres system ma wyświetlić transakcje.

zatwierdzeniu.

Banku zapytanie bądź zgłoszenie, wystarczy
wejść w zakładkę „Wiadomości”.

Polecenie zapłaty – polega na udzieleniu
odbiorcy rachunku (np. operatorowi telefo-

Jak zlecić przelew zagraniczny?
Przelew zagraniczny można zlecić, klikając

Magdalena Lejman, Olga Rasińska

w menu „Transakcje”. Wybieramy podkategorię „Przelewy”, a następnie przechodzimy
do zakładki „Zagraniczny”. Pamiętajmy, że
koszt przelewu zagranicznego zależy od wielu
czynników, m.in. trybu realizacji. Jeśli mamy
wątpliwość, z którego trybu skorzystać w naszym przypadku, możemy poprosić o pomoc
konsultanta infolinii.

Gdzie mogę sprawdzić limity do kart?
W jaki sposób je zmienić?
Oddzielne limity możemy ustalić dla wszystkich kart. W serwisie iPKO wybieramy zakładkę
„Karty”, rozwijamy opcję „pokaż szczegóły”
przy wybranej karcie, następnie klikamy
opcję „zmień limit”. Zmiana limitów wymaga
potwierdzenia kodem z narzędzia autoryzacyjnego.

poradnik bankowy

Bankowość mobilna

APLIKAcjA MOBILNA IKO
– DLA KAŻDEGO!
Większość z nas nie rozstaje się już dziś ze
smartfonem. Z jakich funkcji korzystamy
najczęściej? Pogoda? Wiadomości? Messenger?
Warto do grona ulubionych aplikacji dołączyć
aplikację mobilną IKO i zarządzać w telefonie
również swoimi codziennymi finansami.
To niezawodny przepis na komfort, ale też
realne oszczędności.
Wielu z nas zdarzyła się choć raz sytu-

mapę najbliższych oddziałów PKO Banku

są podobne, żałują tylko jednego: że nie

acja, w której stojąc w kolejce do kasy

Polskiego i bankomatów.

korzystali z IKO wcześniej!

z kartą w ręku, zastanawialiśmy się, czy

Kwintesencją mobilnej wygody są płat-

mamy wystarczające środki na koncie.

ności telefonem. Doceniają je zwłasz-

Dlaczego warto korzystać z aplikacji

Pozbycie się tej niepewności raz na

cza te osoby, które są ciągle w biegu

IKO?

zawsze to znakomity – i nie jedyny – po-

– w przenośni i dosłownie. Teraz telefon

Sprawdzanie salda bez konieczności

wód do tego, aby zaprzyjaźnić się z apli-

sprawdzi się także jako alternatywa dla

logowania – jak wynika z badań, dla

kacją IKO. Jedną z jej funkcji jest bowiem

karty płatniczej, zarówno w trakcie za-

klientów ważna jest możliwość szybkiego

możliwość podejrzenia salda nawet bez

kupów w sklepie, jak i w razie potrzeby

podglądu stanu konta. Jeśli nie chcesz za

konieczności logowania. Aplikacja IKO

wypłaty gotówki z bankomatu. Aplika-

każdym razem logować się do aplikacji,

udostępnia również szereg innych opcji,

cja mobilna IKO to ogromna wygoda

należy włączyć w jej ustawieniach pod-

takich jak przelewy, zakładanie lokat,

i zyskuje coraz szersze grono zwolenni-

gląd salda konta bez logowania, a w ra-

sprawdzanie historii operacji, a także

ków. Doświadczenia jej użytkowników

zie potrzeby będzie można je wywołać

Jak korzystać z IKO?

Włącz NFC w telefonie
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Zbliż telefon do czytnika

Potwierdź transakcję

IKO w liczbach

prostym gestem przesunięcia palcem

Łatwe i bezpieczne zakupy w internecie

z góry do dołu na ekranie logowania.

– funkcja „Płacę z BLIK” należy do ulubio-

Statystyki dotyczące IKO pokazują, że gro-

nych form płatności dla osób kupujących

no korzystających z aplikacji systematycz-

Szybki i wygodny dostęp do informacji

w sklepach internetowych. Nie musimy po-

nie rośnie. Spośród 520 tys. użytkowników

o kontach, kartach, lokatach i kredy‑

dawać żadnych danych ani logować się do

IKO 85 proc. stanowią klienci PKO Banku

tach – bezpośrednio po zalogowaniu. Ak-

serwisu – do realizacji płatności wystarczy

Polskiego, 10 proc. – klienci Inteligo, zaś

tualnie na stronie startowej są dostępne

kod BLIK.

5 proc. to osoby korzystające z portmo-

dwie najpopularniejsze funkcje: przelew

Po wyborze w sklepie opcji „płacę z BLIK”

netki IKO.

na numer konta oraz podgląd historii.

logujemy się do aplikacji IKO w telefonie,

Docelowo użytkownik będzie mógł sam

gdzie na ekranie startowym widoczny

Systematycznie rośnie też liczba klientów

modyfikować zawartość początkowego

będzie przez 2 minuty unikalny kod BLIK.

płatności zbliżeniowych HCE, które w cią-

ekranu IKO.

Przepisujemy ten kod do formularza udo-

gu miesiąca od udostępnienia zyskały

stępnionego przez sklep i zatwierdzamy

ponad 65 tys. użytkowników. Aplikacja

Założenie lokaty – jeśli zdecydujemy się

transakcję w telefonie. Komunikat o udanej

mobilna IKO staje się dla wielu klientów

na otwarcie lokaty, wystarczy wybrać

transakcji pojawi się również na stronie

pierwszym i najważniejszym kanałem

rachunek źródłowy, z którego mają zo-

sklepu internetowego. Sprzedawca może

dostępu do Banku.

stać pobrane środki, i podać kwotę.

od razu przystąpić do realizacji zamówienia.

Od momentu wdrożenia IKO na rynek użytkownicy wykonali za pomocą telefonów

Jeszcze tylko przycisk „załóż lokatę”
– i gotowe! Pieniądze zaczynają na siebie

Zakupy (z) telefonem – możliwość

blisko 6 mln operacji i założyli blisko

pracować.

wyjścia do sklepu bez portfela to już nie

15 tys. lokat mobilnych, na łączną wartość

wizja z filmów science fiction, ale realna

265 mln zł.

Wypłata gotówki z bankomatu (bez

możliwość. W zależności od posiadane-

karty!) – na ekranie bankomatu należy

go modelu i upodobań możemy płacić

W każdym tygodniu dokonywanych jest

wybrać opcję „wypłata BLIK”, język,

telefonem na dwa sposoby.

średnio ok. 610 tys. logowań do aplikacji
i nawet 56 tys. transakcji. Najczęściej są

kwotę transakcji oraz polecenie wydruku
potwierdzenia. Bankomat wyświetli

1. Zbliżeniowo – użytkownicy telefo-

to przelewy na numer rachunku banko-

formularz do wpisania sześciocyfrowego

nu z systemem Android (od wersji od

wego i numer telefonu, a także wypłaty

kodu BLIK. Uruchamiamy aplikację IKO

4.4.), technologią NFC i zainstalowaną

gotówki z bankomatów.

i logujemy się kodem PIN nadanym przy

aplikacją IKO mogą płacić w sklepie

aktywacji IKO. Na ekranie startowym

poprzez przyłożenie go do terminala.

terminala. Funkcję tę (domyślnie jest

aplikacji będzie widoczny kod BLIK,

Co ważne, by płacić w ten sposób, nie

wyłączona) aktywujemy w aplikacji IKO,
gdzie wybieramy kartę, którą chcemy

IKO to nie tylko ogromna wygoda, ale także
przepis na to, jak sprytnie korzystać z usług
finansowych, by zyskać bardzo wiele,
płacąc niewiele lub nic.

podłączyć do telefonu.
2. Kodem BLIK – poinformujmy sprzedawcę, że chcemy płacić w ten sposób
i zalogujmy się do aplikacji IKO. Będzie
tam na nas czekał sześciocyfrowy kod
BLIK, który należy wstukać – tak jak PIN

Foto: Archiwum

do karty – na klawiaturze terminala. Jeszważny przez 2 minuty. Po wprowadzeniu

potrzebujemy dostępu do internetu.

cze tylko potwierdzenie transakcji w apli-

kodu z aplikacji na ekranie bankomatu

Gdy wartość zakupów nie przekracza

kacji IKO przyciskiem „TAK” lub kodem

akceptujemy transakcję w bankomacie,

50 zł, wystarczy przyłożyć telefon do

PIN do aplikacji (w zależności od kwoty

a następnie w aplikacji IKO przyciskiem

terminala. Przy zakupach na większe

zakupów oraz indywidualnych ustawień

„TAK” (lub kodem PIN, w zależności

kwoty w telefonie pojawi się proś-

bezpieczeństwa) – i zapłacone.

od indywidualnych ustawień bezpie-

ba o wpisanie PIN-u do aplikacji IKO

czeństwa).

oraz ponowne przyłożenie telefonu do

Magdalena Maśluch
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nasza sonda

Bankowość mobilna

Portfel czy telefon?
Płatności dokonywane bez gotówki to standard od dawna.
Czy w erze bezdotykowych płatności mobilnych portfel jest nam
jeszcze potrzebny? Zapytaliśmy o to znanych i lubianych.
Sondę przygotowała Anna Nawrocka

Tomasz Marciniak

Agnieszka Kaczorowska

Jacek „Mezo” Mejer

artysta, kabaret Nowaki

tancerka klasy „S”, aktorka

raper, dziennikarz, biegacz

Aplikacje telefoniczne służące do dokony-

Rzeczywiście sporo spraw bankowych

Bardzo cenię nowe technologie w banko-

wania płatności są dla mnie prawdziwym

przerzuciłam na telefon, np. mam aplika-

wości, bo dzięki temu większość spraw

błogosławieństwem. Wcześniej notorycznie

cję, dzięki której szybko robię przelewy

załatwiam bez konieczności wychodzenia

zapominałem portfela, co prowadziło do

i sprawdzam stan konta. Jednak choć

z domu i odwiedzania oddziału banku.

dość krępujących sytuacji, np. w sklepie

wiem, że za zakupy można płacić telefo-

Mam więcej czasu na moje biegowe hob-

czy na stacji benzynowej. Czasami bywało

nem, zbliżając go do czytnika, ciągle tego

by. Zdecydowanie najczęściej korzystam

nieprzyjemnie. Dziś tradycyjny portfel

nie robię. Nadal noszę przy sobie ogrom-

z możliwości, jakie dają nowoczesne formy

służy mi głównie do beztroskiego zosta-

ny portfel, w którym jest wszystko oprócz

płatności – kiedy robię zakupy, w 99 proc.

wiania go w domu… No i trzymam w nim

gotówki. No, może trochę drobnych. Mam

przypadków płacę kartą kredytową.

dokumenty. Natomiast wszelkich płatności

tam swoje dokumenty, wizytówki, wiele

Jeszcze nie używam do tego celu aplikacji

czy operacji bezgotówkowych dokonuję

różnych kart oraz mnóstwo paragonów,

ściąganych na telefon, ale oczywiście

wyłącznie przez telefon. Zdarzyło mi się

faktur czy notatek. Lubię technologicz-

wykorzystuję inne funkcje bankowości

nawet kiedyś robić przelew na basenie!

ne nowinki, bo one bardzo ułatwiają

mobilnej, np. do sprawdzania salda na

Płatności mobilne stały się nierozłączną

codzienne życie. Dzięki nim zyskujemy

koncie, historii rachunku czy zarządzania

częścią i ułatwieniem mojego życia. Widzę

sporo czasu. Wystarczy tylko przestawić

swoimi finansami. Wiem dokładnie, ile

same zalety takiej bankowości: stała

się na korzystanie z takich nowoczesnych

i gdzie wydałem, a dzięki temu czuję więk-

dostępność, szybkość działania, niezawod-

funkcji. Warto spróbować, poznać coś

szą kontrolę nad swoim budżetem. Mimo

ność, no i to, że telefon zawsze mam przy

nowego, a gdy zrobimy pierwszy krok,

wszystko zawsze mam trochę gotówki

sobie. Wad chyba nie dostrzegam… No,

zobaczymy, ile możemy zyskać. To czysta

w kieszeni. Choć parę złotych – na wszelki

chyba że telefon się rozładuje.

przyjemność.

wypadek.
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Edukacja najmłodszych

Mądry tablet i telefon
Korzystając ze smartfona, dzieci mogą też nauczyć
się płatności mobilnych. Umożliwia to tzw. port-

Nauka w grze
Smartfon, tablet czy komputer, a wszystko z dostępem
do internetu, służą dzieciom głównie do gier i zabaw.
Rodzice chcą, aby dzieci rozumiały wartość

monetka IKO pozwalająca robić drobne zakupy
i wypłaty z bankomatów. Aby dziecko poznało jej
zalety, rodzice powinni zainstalować aplikację
IKO w telefonie i zarejestrować ją w serwisie
portmonetka.pkobp.pl, zaznaczając, że użytkownikiem będzie dziecko. Portmonetka ma przypisany indywidualny numer rachunku bankowego.

Warto wykorzystać smartfon, tablet
czy komputer i skierować uwagę dzieci
na przydatne strony internetowe.

pieniądza i umiały gospodarować swoim
kieszonkowym. Można je tego nauczyć, wprowadzając w ciekawy świat ekonomii – zaczynając od tej domowej. Do tego właśnie warto
wykorzystać smartfon, tablet czy komputer
i skierować uwagę na przydatne strony inter-

Foto: Tomasz Marciniak/Kabaret Nowaki, BEW, Shutterstock.com

netowe.

płatne, a kapitalizacja odsetek cotygodniowa.

Można zasilić ją przelewem na rachunek, na

Właściciele kont mogą korzystać z kart w po-

numer telefonu z użyciem aplikacji IKO lub

Internet jak nauczyciel

staci klasycznych plastików lub tzw. Śmigaczy,

wpłatą gotówki w oddziale Banku. Najmłod-

Zarówno dzieci, jak i rodzice informacji przydat-

np. maskotki żyrafki. Karty pozwalają realizować

si użytkownicy tabletów i smartfonów z do-

nych w edukacji finansowej mogą szukać na

płatności w kraju i za granicą oraz w internecie,

stępem do internetu mogą na te urządzenia

portalu bankomania.pkobp.pl. Dorośli znajdą

a także wypłacać gotówkę z ponad 3 tys. ban-

pobrać kwartalnik „Brawo Bank” – publikację

tam wskazówki ekonomistów i porady, np. psy-

komatów PKO Banku Polskiego dostosowanych

wspomagającą edukację finansową dzieci,

chologów, jak rozmawiać z dziećmi o finansach,

do potrzeb młodego użytkownika. Dorośli, korzy-

w której znajdą wiele gier i zabaw, jak rów-

a najmłodsi przygotowane specjalnie dla nich

stający z Aplikacji Rodzica w serwisie iPKO, ma-

nież edukacyjnych, przyjaźnie napisanych

materiały, konkursy, gry i zabawy. Wprowadza-

ją pełny wgląd w historię transakcji i płatności

opowieści z życia rodzeństwa Ekspertów:

niu dzieci w świat finansów służy także serwis

dokonywanych przez dziecko, mogą kontrolować

Kasi i Kuby.

junior.pkobp.pl (lub junior.inteligo.pl), gdzie tak

stan konta i w każdej chwili zdecydować o jego

jak w grze można realizować różne wyzwania

zasileniu.

i zdobywać nagrody, ucząc się bankowości
i przedsiębiorczości w praktyce. Dzięki serwisowi
dzieci poniżej 13. roku życia mogą inicjować
przelewy, doładować telefon komórkowy i zakładać skarbonki na różne cele. W ten sposób
dowiadują się, jak oszczędzać, świadomie zarządzać budżetem oraz uczą się obsługi konta
bankowego.
Zabawa w realne płatności
Jak to możliwe? Aby zapewnić dziecku dostęp do
serwisu PKO Junior i innych produktów z tej oferty, np. kart przedpłaconych, wystarczy założyć
PKO Konto Dziecka. Jego oprocentowanie wynosi
2,5 proc. w skali roku (do kwoty 2,5 tys. zł oraz
0,5 proc. od nadwyżki), prowadzenie jest bez-

Ewa Maciejewska

poradnik bankowy

Na Własny Kąt

Oszczędzanie i inwestowanie
nie tylko na mieszkanie
Być jak Rockefeller? To
możliwe, jeśli będziemy
działać w myśl dewizy
multimiliardera, który
mawiał, że bogaty
nie jest ten, kto dużo
zarabia, ale ten, kto
dużo oszczędza.
Dzięki programom systematycznego oszczędzania, takim jak Program Budowania Kapitału (PBK),
okazuje się, że oszczędzanie „dużo” – także na
cele mieszkaniowe – nie musi wiązać się z dużymi
wyrzeczeniami. Kluczem do sukcesu jest systematyczność. „Odłożę tyle, ile się da” – to najczęstsza
postawa wobec oszczędzania. Zaledwie 6 proc.
z nas ma z góry ustalone zasady odkładania
środków – takie wnioski przynosi badanie zrealizowane dla PKO Banku Polskiego przez firmę TNS
Polska. Dr Marcin Idzik z TNS Polska, komentując
raport, zwrócił uwagę na to, że dochody większości gospodarstw domowych przy pewnym
wysiłku dają możliwość systematycznego oszczędzania. Warto przekonać się na własnej skórze, że
dokonując drobnych przetasowań w domowym
budżecie i zwyczajach zakupowych, wygospodarujemy wolne środki. A każde 100–200 zł to
z perspektywy długoletniego oszczędzania nieocenione „paliwo”, które regularnie dolewane do
naszego inwestycyjnego „wehikułu” pozwoli, bez
przesadnych wyrzeczeń, zbudować spory kapitał
na przyszłe cele – zabezpieczenie własne, dzieci
lub zakup mieszkania. Warto spróbować, bo jak
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lokata Kapitał na własny kąt – Korzyści
zauważa dr Idzik, „życie bez oszczędzania kusi

Zgromadzony
63 500 zł

na co dzień, ale na dłuższą metę przeraża”.

kapitał

Jak walczyć z tym „przerażeniem”? Skuteczniejsza
3500 zł

od kozetki psychologa w tym przypadku okaże

w tym zysk
z oszczędności

się… wizyta w PKO Banku Polskim. Szczególnie

63%
obniżki prowizji
za udzielenie

godnym polecenia sposobem na bezbolesne

kredytu

oszczędzanie jest oferowany od blisko dwóch lat

mieszkaniowego

Program Budowania Kapitału (PBK). Skorzystało
z niego już ponad milion klientów! PBK może
służyć oszczędzaniu na dowolny cel (Kapitał na
Lokata Kapitał
na Własny Kąt
to najnowsza propozycja
Programu Budowania
Kapitału PKO Banku
Polskiego.

Marzenia), na zabezpieczenie emerytury (Kapitał
na Emeryturę) lub – to nowość – na wkład własny
na mieszkanie (Kapitał na Własny Kąt).
O popularności Programu przesądza prostota
i wygoda – dobierając na starcie parametry

oraz

60 000 zł

zaoszczędzone
środki

Program 500

Programu do swoich możliwości i potrzeb, potem
wystarczy zasilać regularnie konto Programu

Kinga Rosińska, Kierownik Zespołu Obsługi Klien-

czasami zaglądają do oddziału z pytaniem, ile

(np. ustawić darmowe zlecenie stałe). Nawet naj-

ta, Oddział 1 PKO w Zambrowie, zwraca uwagę

już uzbierali. – Po podaniu odpowiedzi za każdym

mniej wytrwali oszczędzający nie będą mieli alibi:

na to, że klienci często są przekonani, że nie stać

razem pada z ust klienta: „Naprawdę?!” i widać

wytrwałość i regularność jest wpisana w kon-

ich na oszczędzanie. – Przytaczamy wówczas

w oczach, jak planują, na co wydać oszczędzone

strukcję Programu i odpowiednio nagradzana

słowa Rockefellera: „Bogaty nie jest ten, kto dużo

pieniądze – uśmiecha się Natalia Pepłońska.

(premia odsetkowa lub premia lojalnościowa).

zarabia, ale ten, kto dużo oszczędza” – mówi

Dorota Złowocka, doradca w Oddziale 1 PKO

A po kilku miesiącach sami będziemy podwójnie

Kinga Rosińska, która poprzez PBK odkłada środki

we Włocławku, podkreśla, że sama konstrukcja

zaskoczeni. Tym, że nie odczuliśmy ubytku tych

na edukację córki oraz własną emeryturę.

Programu sprzyja systematycznemu oszczędzaniu,

100 czy 200 zł w domowym budżecie, a także

Natalia Pepłońska, doradca w Oddziale 36

a Michał Szałkowski, doradca z Oddziału 34

tym, jak szybko przybywa nam oszczędności.

w Warszawie, zauważa, że posiadacze PBK

w Warszawie, dodaje, że klienci cenią sobie
elastyczność PBK. – Można otworzyć kilka

Kapitał na Własny Kąt

w dowolnym czasie i dowolnym oddziale Banku.

Nowość, czyli Kapitał na Własny Kąt, to propozycja dla osób, które planują zakup mieszkania. Regularne

Nasi klienci zbierają np. na motocykl, samochód,

oszczędzanie pozwoli zgromadzić kapitał na wkład własny. Dodatkową nagrodą za dyscyplinę w oszczędzaniu

wakacje, ale także na wcześniejszą spłatę kredytu

jest możliwość otrzymania kredytu mieszkaniowego na preferencyjnych warunkach.

lub po prostu na tzw. czarną godzinę.

Jak działa kapitał na Własny Kąt?

Istotnie PBK cechuje się dużą elastycznością
– można dopasować sobie nie tylko kwotę wpła-

•

Program trwa 5 lat i można go przedłużyć na kolejne 5 lat.

ty (od 100 do 500 zł miesięcznie), ale także spo-

•

Formuła kapitalizacji odsetek – co 6 miesięcy – umożliwia wyjście z produktu w momencie zaoszczędze-

sób zarządzania oszczędnościami. Mogą być

nia wymaganej kwoty z zachowaniem skapitalizowanych wcześniej odsetek.

one gromadzone na rachunkach lokat banko-

Po zakończeniu oszczędzania klient może otrzymać kredyt hipoteczny w PKO Banku Polskim z prowi-

wych lub inwestowane w fundusze inwestycyj-

zją obniżoną o tyle procent, ile tysięcy złotych uzbierał w ramach Programu (maksymalnie

ne. W tym drugim przypadku mamy możliwość

o 75 proc.). Dodatkowym warunkiem jest wymóg oszczędzania minimum przez rok, a wniosko-

doboru strategii – portfel umiarkowany stwo-

wana kwota kredytu nie może być niższa niż 150 tys. zł.

rzony został z myślą o osobach z większą awer-

•

Program występuje w dwóch wariantach: Program 250 i Program 500.

sją do ryzyka, dynamiczny – dla osób, które są

•

Wpłacane do Programu środki są gromadzone na lokacie, której oprocentowanie oparte jest

zainteresowane potencjalnie wyższym zyskiem

na rynkowej stawce WIBOR 3M. W pierwszym okresie umownym posiadacze mogą liczyć

i mają przy tym świadomość związanego z tym

na dodatkową premię odsetkową, jeśli zgromadzą na lokacie odpowiednią kwotę (nagroda

ryzyka – wyjaśnia Michał Szałkowski.

•

Foto: Shutterstock.com

programów na różne cele oraz wypłacić pieniądze

za regularne oszczędzanie).

Grzegorz Culepa
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Kredyty

Kredyt na własne cztery kąty
Zakup mieszkania to wyzwanie, któremu zwykle towarzyszy trudna
decyzja o wzięciu kredytu. W poszukiwaniu odpowiedniej propozycji warto
odwiedzić oddział banku, by rzeczowo i otwarcie porozmawiać z doradcą.
Specjalista pomoże wybrać najlepsze rozwiązanie

chody oraz cykliczne zobowiązania, np. opłaty

lokal wymagający remontu. Niestety brakuje

dostosowane do indywidualnych potrzeb i moż-

za czynsz, energię elektryczną, alimenty, inne

im środków na wyposażenie nowego mieszka-

liwości klientów, np. dla młodego małżeństwa na

kredyty itp. Zdarza się, że osoby starające się

nia. Ponadto Marek ma kredyt na samochód,

dorobku czy rodziny z dwojgiem dzieci. Szczera

o kredyt zaniżają regularne wydatki, licząc na

który chce jak najszybciej spłacić. Znając

rozmowa z doradcą kredytowym to kluczowy

wyższą kwotę kredytu. To błąd. Kredyt hipotecz-

faktyczną sytuację i wszystkie zobowiązania

moment w staraniach o wymarzone lokum. Takie

ny jest zobowiązaniem na wiele lat, trudno więc

klientów, doradca zaproponował najlepsze w tej

spotkanie zazwyczaj weryfikuje nasze spojrzenie

przewidzieć, co może wydarzyć się w tym cza-

sytuacji rozwiązanie, czyli Kredyt Hipoteczny

na inwestycję i podjęte w tej sprawie decyzje,

sie. Doradca, znając nasze rzeczywiste dane,

MIX. Środki z tego kredytu można przeznaczyć

a informacje przekazane przez doradcę często są

obliczy zdolność kredytową, uwzględniając już

nie tylko na zakup nieruchomości, jej remont

bardzo cenne.

pewnego rodzaju ryzyko związane z długolet-

i kompletne wyposażenie, ale także na spłatę

nim zobowiązaniem, i wyliczy wysokość raty

kredytu samochodowego. Karolina i Marek mo-

Jak rozmawiać z doradcą kredytowym?

kredytu, której miesięczna spłata nie będzie

gliby sfinansować tym kredytem również inne

Rzeczowo i otwarcie! Do takiej rozmowy

nadmiernym obciążeniem domowego budżetu.

rzeczy, np. wyjazd wakacyjny, bo jego część
można przeznaczyć na dowolny cel. Warunkiem

najlepiej się przygotować, aby łatwiej odpowiadać na pytania specjalisty. Wszystkie będą

Jaki kredyt dla młodego małżeństwa na

jest zdolność do spłaty kredytu, którego mak-

zmierzały do zbadania naszych faktycznych

dorobku?

symalna kwota nie może być wyższa niż

potrzeb oraz możliwości finansowych, by jak

Karolina i Marek są młodym bezdzietnym

80 proc. wartości nieruchomości. Kredyt udzie-

najlepiej dopasować propozycję kredytową.

małżeństwem, które chce kupić pierwsze wła-

lany jest na 25–35 lat. Im wyższa kwota na

Doradca zapyta nas m.in. o miesięczne do-

sne mieszkanie. Mają upatrzony 38-metrowy

dowolny cel, tym krótszy okres kredytowania.

symulacja kredytu własny kąt hipoteczny
Kwota

Oprocentowanie

na 300 tys. zł

3,64%

(raty malejące)

(WIBOR 3M = 1,69 p.p.,
marża = 1,95 p.p.)

na 500 tys. zł

3,59%

(raty malejące)

(WIBOR 3M = 1,69 p.p.,
marża = 1,90 p.p.)
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Liczba lat

Klient

spłaty

posiada

30

Ubezpieczenie

ROR

Ubezpieczenie

w PKO

„od utraty pracy”:

Banku

Ubezpieczenie PKO TU

Polskim

S.A. (4 lata) – 3,2500%

Pierwsza

Ostatnia

rata

rata

2149,71 zł

836,00 zł

3552,73 zł

1392,31 zł

Jaki kredyt dla rodziny z dwójką dzieci
szukającej większego lokum?
Barbara i Roman stają przed koniecznością
nabycia większego mieszkania. Ich młodszy
syn Janek we wrześniu pójdzie do szkoły
i rodzice chcieliby, aby on i jego starsza
siostra Lena mieli osobne pokoje. Myśląc
o przyszłości, małżeństwo nie chce sprzedawać obecnego lokum, ale wynająć je do
czasu, kiedy jedno z dzieci zdecyduje się
w nim zamieszkać.
Stare mieszkanie nie jest obciążone hipoteką,
nowe zaś – z rynku pierwotnego – chcieliby
kupić na kredyt. Jakie rozwiązanie zaproponował rodzinie doradca? Kredyt Własny Kąt
Hipoteczny – idealny dla osób potrzebujących środków głównie na zakup mieszkania.
Jego część (nie więcej niż 25 proc. kwoty
udzielonego kredytu) można przeznaczyć
na dowolny cel. Barbara i Roman sfinansują nim zakup mieszkania i będą mogli
wziąć drobną kwotę, np. na zakup nowego
biurka, szafki i komputera do pokoju Janka.
Także tu kwota kredytu nie może być wyższa
niż 80 proc. wartości nieruchomości. Maksymalny okres spłat to nawet 35 lat.
Czy zawsze potrzebny jest wkład własny?
W przypadku Kredytu Hipotecznego MIX oraz
kredytu Własny Kąt Bank wymaga wkładu
własnego, czyli środków kredytobiorcy,
które powinien zaangażować w zakup mieszkania. W PKO Banku Polskim wymagane jest

Przeprowadzka
kredytów hipotecznych
Kredyty hipoteczne PKO Banku Polskiego są
sukcesywnie przenoszone do specjalistycznego
PKO Banku Hipotecznego. Wyjaśniamy, dlaczego ten
proces się odbywa, na czym polega i jakie korzyści
przyniesie obecnym i przyszłym kredytobiorcom.

Foto: Shutterstock.com

20 proc. wkładu, a jeżeli kredytobiorca nie
może tyle zgromadzić, Bank umożliwia mu

PKO Bank Hipoteczny, należący w 100 proc. do

Na czym polega przeniesienie kredytu?

zaangażowanie mniejszej kwoty (co najmniej

PKO Banku Polskiego, specjalizuje się w udzielaniu

Zmiana ma charakter przede wszystkim formalny:

10 proc. wartości nieruchomości). Pozostałe

kredytów hipotecznych dla klientów indywidu-

wierzycielem kredytu nie będzie już PKO Bank

10 proc. jest kredytowane w formie ubezpie-

alnych. Wyróżnia go dostęp do bezpiecznego,

Polski, ale PKO Bank Hipoteczny. To on będzie

czenia tej kwoty, co dla kredytobiorcy ozna-

długoterminowego źródła finansowania w postaci

zapisany w księdze wieczystej nieruchomości.

cza konieczność płacenia składki ubezpiecze-

listów zastawnych. Pozwala to na większą stabil-

Klienci w praktyce nie odczują zmiany – kredyty

nia brakującego wkładu własnego. Kredyty

ność i bezpieczeństwo rynku hipotecznego. Dzięki

nadal będą obsługiwane przez PKO Bank Polski,

są oprocentowane zgodnie z wyborem kre-

temu PKO Bank Hipoteczny i PKO Bank Polski

nie zmienią się zapisane w umowie prawa

dytobiorcy według zmiennej lub stałej stopy

mogą oferować klientom nowe rozwiązania,

i obowiązki stron ani harmonogram spłat. Będą

procentowej i spłacane w ratach równych

np. kredyt o stałym oprocentowaniu w określo-

one dokonywane na rachunek o niezmienionym

lub malejących.

nym czasie. Obecnie trwa proces przenoszenia

numerze. Wszelkie formalności i koszty, w tym te

kredytów hipotecznych z PKO Banku Polskiego

związane ze zmianą wpisu w księdze wieczystej,

do PKO Banku Hipotecznego.

wezmą na siebie oba banki.

Robert Macieląg
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Przeniesienie następuje automatycznie?

ne korzyści się z nią wiążą, w tym np. możliwość

PKO Banku Polskiego i PKO Banku Hipotecznego

Każdy klient objęty procesem migracji kredytu

zamiany na kredyt o stałym oprocentowaniu po

oraz – jako dobrowolna opcja – obecnym klien-

zostanie o tym poinformowany listownie.

wdrożeniu tego produktu do oferty.

tom obu banków (także tym, których zobowiązania są przenoszone do PKO Banku Hipotecznego).

Bank będzie w stałym kontakcie (drogą
tradycyjną i e-mailową) z klientami zarów-

Czy PKO Bank Hipoteczny i PKO Bank Pol-

PKO Bank Hipoteczny, należący w 100 proc.

no w trakcie „przeprowadzki”, jak i po niej.

ski zaproponują klientom takie kredyty?

do PKO Banku Polskiego, specjalizuje się w udzie-

W przypadku pytań lub wątpliwości klienci

Kredyty o stałym oprocentowaniu to nowość na

laniu kredytów hipotecznych dla klientów indywi-

mogą się zwrócić do oddziału PKO Banku Pol-

polskim rynku hipotecznym. Stałe oprocentowa-

dualnych. Wyróżnia go dostęp do bezpiecznego,

skiego lub do Contact Center, gdzie otrzymają

nie to gwarancja niezmiennych, przewidywalnych

długoterminowego źródła finansowania w po-

potrzebne informacje.

rat w określonym okresie, np. przez kolejne pięć

staci listów zastawnych. Rozwój Banku pozwala

lat. Dotychczasowy model finansowania kredy-

na większą stabilność i bezpieczeństwo rynku

Czy mogę nie zgodzić się na przeniesienie?

tów hipotecznych nie pozwalał bankom na taką

hipotecznego. Dzięki temu PKO Bank Hipoteczny

Zmiana wierzyciela (poprzez cesję z PKO Banku

możliwość – kredyty były i są zazwyczaj udziela-

i PKO Bank Polski mogą oferować klientom nowe

Polskiego na PKO Bank Hipoteczny) zgodnie

ne w formule „WIBOR + marża”. Ryzyko wahań

rozwiązania, np. kredyt o stałym oprocentowaniu

z Kodeksem cywilnym nie wymaga zgody

oprocentowania, w tym wzrostu stóp, utrudniało

w określonym czasie. Obecnie trwa proces prze-

kredytobiorcy. Oba banki dokładają jednak

kredytobiorcom planowanie domowego budżetu.

noszenia kredytów hipotecznych z PKO Banku

wszelkich starań, by klienci czuli się komfortowo

Kredyty hipoteczne o stałym oprocentowaniu

Polskiego do PKO Banku Hipotecznego.

i mieli świadomość, na czym polega zmiana.

pojawią się w ofercie w ciągu kilku najbliższych

A przede wszystkim by wiedzieli, jakie potencjal-

miesięcy. Będą oferowane nowym klientom

Juliusz Bartoś

Hipoteki pod właściwym adresem
Rynkowi mieszkaniowemu w Polsce do pełnej dojrzałości brakowało jednego
elementu: sprawnie działających banków hipotecznych. To się właśnie zmienia,
także dzięki intensywnemu rozwojowi PKO Banku Hipotecznego. Co zyskają klienci?
W Polsce bazą dla kredytów hipotecznych są

obligacji – dzięki emisji listów banki pożyczają

dytów mieszkaniowych PKO Banku Polskiego,

depozyty klientów. Kredyty hipoteczne udzie-

pieniądze z rynku na długi okres i na atrakcyj-

zarówno jeśli chodzi o dostępność (sieć od-

lane są na lata, a lokaty mają zazwyczaj krót-

nych warunkach. Inwestorzy bardzo chętnie

działów PKO oraz wybranych pośredników),

koterminowy charakter. Specjalistyczne banki

kupują tę formę „długu” – tylko w Europie ry-

jak i parametry.

hipoteczne, takie jak PKO Bank Hipoteczny,

nek listów zastawnych wart jest ok. 2,5 biliona

W Polsce niemal wszystkie kredyty hipotecz-

tworzą nowe możliwości rozwoju rynku kre-

euro – gdyż charakteryzuje się ona bardzo

ne były dotąd udzielane przez banki uniwer-

dytów hipotecznych w Polsce. Ich najważniej-

niskim ryzykiem. Listy są bowiem zabezpieczo-

salne. Model ten będzie jednak szybko się

szym wyróżnikiem jest stabilne, długotermino-

ne hipotecznie; środki na spłatę zobowiązań

zmieniał – w kierunku coraz silniejszej pozycji

we źródło finansowania. To znaczy, że liczba,

z tytułu emisji listów pochodzą z rat płaconych

banków hipotecznych. Rozwiązanie to od lat

wysokość, poziom i warunki udzielanych

przez kredytobiorców.

stosowane jest powszechnie w takich kra-

kredytów nie są zależne od zmiennego i nie-

PKO Bank Polski już kilka lat temu podjął

jach, jak Niemcy, Francja, Szwecja czy Dania,

przewidywalnego poziomu krótkoterminowych

decyzję o rozwoju segmentu kredytów hipo-

otwierając „zwykłym” obywatelom drogę do

depozytów. Zabezpieczeniem finansowym

tecznego w oparciu o specjalistyczny bank

własnego mieszkania na przystępnych wa-

banków hipotecznych są tzw. listy zastawne,

hipoteczny. PKO Bank Hipoteczny powstał

runkach.

czyli sprzedawane na rynku papiery warto-

w październiku 2014 roku. Kredyty PKO Banku

ściowe. Upraszczając, można je porównać do

Hipotecznego są bliźniaczo podobne do kre-
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dla „frankowiczów”
PKO Bank Polski proponuje tzw. przeniesienie hipoteki,
czyli zmianę zabezpieczenia kredytowanego mieszkania.
O szczegółach rozmawiamy z Wojciechem Myszką.
Co Bank może zaoferować klientowi mającemu do

wstępna dotycząca zakupu nowego lokum. A do wniosku

spłacenia kredyt, którego saldo przekracza wartość

o aneks, czyli zmianę zabezpieczenia starego kredytu, należy

nieruchomości, a który chciałby sprzedać dotychczasowe

załączyć np. przedwstępną umowę sprzedaży nieruchomości,

mieszkanie i kupić inne, np. większe?

która ma stanowić przedmiot zabezpieczenia zobowiązania

Rozwiązaniem jest tzw. przeniesienie hipoteki. Dzięki temu

albo oświadczenie kredytobiorcy o warunkach sprzedaży

nawet osoba mająca kredyt w CHF będzie mogła sprzedać

nieruchomości (musi ono zawierać cenę sprzedaży). To, jakie

nieruchomość (tę, na której ustanowiona jest hipoteka) bez

jeszcze dokumenty mogą być potrzebne, zależy od typu

konieczności wcześniejszej spłaty kredytu. Przeniesienie hipoteki

nieruchomości mającej stanowić przedmiot kredytowania

pozwala zmienić zabezpieczenie dotychczasowego kredytu na

i zabezpieczenia.

Wojciech Myszka

Wiadomo, że sprzedaż mieszkania z obciążoną hipoteką

Departament Produktów
Bankowości Hipotecznej
PKO Banku Polskiego

nowo nabywaną nieruchomość.
Jak to wygląda w praktyce?

i kupno nowego mieszkania trwa. Czy są jakieś „widełki”

Jeśli chcemy sprzedać mieszkanie z kredytem w CHF i kupić

czasowe, w których trzeba się zmieścić, aby efektywnie

inne, np. większe, należy udać się do oddziału Banku i zapytać

sfinalizować proces?

o możliwość przeniesienia hipoteki. Potem wystarczy złożyć

Generalnie przeniesienie hipoteki nie wprowadza dodatkowych

dwa wnioski: o udzielenie kredytu w PLN na zakup nowej

ograniczeń czasowych. Trzeba jednak pamiętać, aby podpisać

nieruchomości oraz wniosek o zmianę zabezpieczenia kredytu

umowę kredytową na zakup nowo nabywanej nieruchomości

udzielonego w CHF. Jeśli oba dokumenty Bank rozpatrzy

w terminie 30 dni od daty decyzji o udzieleniu kredytu. Ten

pozytywnie, można sfinalizować transakcję i podpisać umowę

sam termin obowiązuje w przypadku podpisania aneksu do

kredytu na nabycie nieruchomości, np. na rynku wtórnym,

umowy zmieniającego zabezpieczenie udzielonego kredytu.

oraz aneks do umowy kredytu wcześniej zaciągniętego we

Ponadto kredytobiorca powinien wypłacić kredyt lub pierwszą

frankach szwajcarskich. Trzeba pamiętać o tym, że zwolnienie

jego transzę w terminie wynikającym z umowy, tj. 120 dni od

zabezpieczenia nieruchomości, która dotychczas stanowiła za-

dnia podjęcia decyzji kredytowej. Jeśli jednak klient przewiduje

bezpieczenie kredytu udzielonego w CHF, jest uwarunkowane:

problemy w terminowej spłacie kredytu, warto skontaktować

dokonaniem częściowej spłaty nowego kredytu środkami po-

się z doradcą, który pomoże znaleźć optymalne rozwiązanie.

chodzącymi z jej sprzedaży, dokonaniem wpisu hipoteki z tytułu
kredytu udzielonego w PLN na nowo nabywaną nieruchomość

Czy po zmianie zabezpieczenia klient będzie spłacać kredyt

oraz potwierdzeniem złożenia wniosku do sądu o ustanowienie

według starych zasad – czy np. z dotychczasową marżą?

w księdze wieczystej nowej nieruchomości hipoteki wynikającej

Tak. Przyjęte rozwiązanie zakłada pozostawienie wysokości

z aneksu do umowy kredytu udzielonego w CHF.

marży na dotychczasowym poziomie, chyba że kredytobior-

Foto: Archiwum

ca w aneksie dotyczącym zmiany zabezpieczenia dokonuje
Jakie dokumenty potrzebne będą Bankowi do podjęcia

innych ustaleń. Warto pamiętać, że Bank indywidualnie

pozytywnej decyzji?

rozpatruje wniosek każdego klienta.

W przypadku wniosku o udzielenie nowego kredytu będzie
to m.in. oświadczenie wnioskodawcy lub umowa przed-

Iwona Radomska
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Dobra historia procentuje
Dlaczego historia kredytowa jest tak istotna, szczególnie
ta pozytywna? Otóż historia kredytowa to nic innego jak
informacja o tym, czy mamy kredyty, pożyczki, debety lub karty
kredytowe. Jest ona wykorzystywana, m.in przez banki, do oceny
wiarygodności i zdolności kredytowej klientów.
Kluczową rolę w procesie gromadzenia oraz udostępnia-

Zobacz swoją historię – pobierz raport

nia bankom historii kredytowej odgrywa Biuro Informacji

Zadbajmy także o to, aby banki miały dostęp do danych

Kredytowej (BIK), które prowadzi zbiór informacji niezbędnych

o naszych terminowo spłaconych zobowiązaniach. Jak to

do tworzenia takiej historii na podstawie danych cyklicznie

jest możliwe i od kogo zależy? W przypadku zobowiązań

przekazywanych przez te instytucje. Dane gromadzone przez

spłacanych regularnie lub z niewielkimi zaległościami

BIK dotyczą osób indywidualnych oraz przedsiębiorców i są

w historii spłaty – zależy to wyłącznie od nas samych,

to zarówno informacje pozytywne, dotyczące zobowiązań

a niezbędnym do tego warunkiem jest udzielenie bankowi

spłacanych terminowo, jak i negatywne – spłacanych z opóź-

zgody na przetwarzanie danych o takim zobowiązaniu po

Karolina Milczarek

nieniem. Jednak zdecydowana większość, bo aż ponad 90 proc.

jego spłacie. Terminowa spłata zobowiązań przy jed-

kierownik w Departamencie
Ryzyka Kredytowego
PKO Banku Polskiego

danych zgromadzonych przez BIK, to dane pozytywne.

noczesnym braku udzielenia tejże zgody spowoduje, że
w procesach kredytowych ponownie będziemy klientami

Spłacaj regularnie

całkowicie anonimowymi, bez pozytywnej historii. Takim

Budowę dobrej historii kredytowej rozpoczynamy już

działaniem, niestety, skutecznie pozbawiamy się wizerunku

w momencie otrzymania kredytu i poprzez jego terminową

wiarygodnego kredytobiorcy i znacznie zmniejszamy swoje

spłatę potwierdzamy swoją rzetelność oraz wiarygodność.

szanse na korzystne warunki finansowe w przyszłości.

Niejednokrotnie może się to okazać kluczowym argumen-

Jeśli więc spłacasz lub spłaciłeś terminowo swoje kredyty

tem w negocjacjach warunków ponownego finansowania,

i dotychczas nie udzieliłeś zgody na ich przetwarzanie

chociażby do uzyskania preferencyjnego oprocentowania

po spłacie, w dodatku planujesz w przyszłości ponownie

kredytu czy też zastosowania przez bank uproszczonej

zaciągnąć kredyt lub pożyczkę – zgłoś się do banku i złóż

procedury kredytowej.

deklarację zgody.

Istotne jest także to, aby realnie oceniać swoje możliwości

Jeśli natomiast nie pamiętamy, czy takiej zgody udzieliliśmy,

finansowe i nadmiernie się nie zadłużać.

a chcemy, aby pozytywne informacje były przetwarzane

Regularna spłata zobowiązań jest najważniejszą, chociaż

do oceny naszej wiarygodności, możemy w łatwy sposób

nie jedyną zasadą budowania dobrej historii kredytowej.

dokonać weryfikacji tego stanu, pobierając z BIK raport

Gdy już jednak pojawią się problemy ze spłatą zobowią-

konsumencki (www.bik.pl lub www.iPKO.pl).

zań bądź przewidujemy, że takowe mogą mieć miejsce,

Budując swoją pozytywną historię kredytową, każdy

np. w związku z utratą pracy czy zmniejszeniem stałych

z nas ma realny wpływ na to, jak będzie postrzegany przez

dochodów, koniecznie należy zwrócić się do kredyto-

kredytodawców i jakie ostatecznie warunki finansowania

dawcy w celu ustalenia nowych zasad spłaty – poinfor-

będzie mógł uzyskać. Pamiętajmy, aby terminowo regulo-

mować Bank o zaistniałej sytuacji, dzięki czemu wzrosną

wać swoje zobowiązania, bo dobra historia procentuje!

nasze szanse na wypracowanie warunków gwarantujących spłatę.
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Klient pod lepszą ochroną,
najważniejsze zmiany
przepisów

Kredyty bez pułapek

•

Pozaodsetkowe koszty pożyczki nie mogą
być wyższe niż 25 proc. kwoty pożyczki oraz
30 proc. całkowitej kwoty kredytu wyrażonej
w stosunku rocznym.

Od marca br. obowiązują nowe przepisy dotyczące
kredytów konsumenckich. Całkowity koszt kredytu to
podstawowa informacja, która pozwala ocenić atrakcyjność
produktu i porównać go z konkurencyjną ofertą.

•

Wszystkie koszty łącznie nie mogą przekroczyć
równowartości wypłaconej pożyczkobiorcy
kwoty.

•

Firmy pożyczkowe mają obowiązek podawania w reklamach informacji o rzeczywistej
rocznej stopie procentowej w sposób tak

Foto: Archiwum, Shutterstock.com

samo czytelny, widoczny i słyszalny, jak pozostałe elementy przekazu promocyjnego.

Dotychczasowe przepisy, mimo że wielokrotnie

Pewne jak w banku

doprecyzowane, dawały firmom pożyczkowym

Nowe przepisy znacznie skuteczniej chronią

sporą swobodę w kształtowaniu oprocento-

klientów przed ryzykiem kupna „kota w bar-

Przykład

wania poprzez przesuwanie ciężaru kosztów na

dzo drogim worku”. Najskuteczniejszą ochro-

Chcemy pożyczyć 1000 zł. Maksymalne odsetki

tzw. koszty pozaodsetkowe (związane z udzie-

ną przed lichwiarskimi praktykami jest jednak

ustawowe to obecnie 10 proc. w skali roku (pułap

leniem i obsługą kredytu). W efekcie zdarzało

zdrowy rozsądek. Nie dajmy się zwieść podej-

ten wyznacza czterokrotność stopy lombardo-

się, że klienci – zwiedzeni atrakcyjną reklamą

rzanie atrakcyjnym reklamom. Nie korzystajmy

wej NBP, wynoszącej aktualnie 2,5 proc.). Ile

– dowiadywali się poniewczasie, że muszą od-

z usług mało znanych firm, reklamujących się

wyniosą koszty pozaodsetkowe? Ich maksymalna

dać wielokrotność pożyczonej sumy.

np. na przystankach autobusowych. Jeśli po-

wysokość, według zapisanego w ustawie wzoru,

trzebujemy dodatkowej gotówki, zacznijmy od
Koszty pod kontrolą

to ok. 27,5 proc. dla pożyczki na 30 dni, 40 proc.

sprawdzenia oferty banków. Podpisując umo-

dla kredytu półrocznego i 55 proc. – dla rocznego.

Obowiązujące od 11 br. marca zmiany wpro-

wę z instytucją zaufania publicznego, jaką jest

Dodając maksymalne odsetki ustawowe, nie

wadzają maksymalne limity wysokości kosztów

bank, mamy pewność, że nasze prawa bę-

zapłacimy łącznie więcej niż 1375 zł (pożyczając

finansowania. Obecnie koszty pozaodsetkowe

dą odpowiednio chronione, a wszelkie zapisy

1000 zł na 30 dni), 1500 zł (na pół roku)

nie mogą przekroczyć 25 proc. całkowitej kwoty

umowy – zgodne z prawem i respektowane.

lub 1650 zł (na rok).

pożyczki ani 30 proc. tej kwoty w skali roku. Skąd

Bezpieczeństwo to ważny, ale nie jedyny atut kre-

potrzeba takiej podwójnej ochrony? Większość

dytów bankowych. Dzięki bogatej ofercie klienci

„chwilówek” jest udzielana, zgodnie z nazwą, na

mają dostęp do różnych pożyczek, w tym prefe-

biorców wysokimi kosztami za wydłużenie termi-

krótki okres, liczony nierzadko w dniach. Koszt

rencyjnych (np. kredyty studenckie czy kredyty

nu płatności. Dla wielu osób „rolowanie” szybko

kredytu z pozoru niewielki (np. 10 zł za pożyczone

hipoteczne w ramach programu „Mieszkanie dla

zmieniało się w „wyrolowanie”, czyli wejście

na tydzień 1000 zł) w skali roku daje bardzo wy-

Młodych”). Ponadto banki udzielają finansowa-

w spiralę niekończących się długów.

soką rzeczywistą stopę oprocentowania. Ten do-

nia zazwyczaj na dłuższy – z góry

datkowy limit 30 proc. w skali rocznej ma chronić

znany – okres, dzięki cze-

właśnie przed takimi praktykami.

mu płacimy niższe raty

Dodatkowym ułatwieniem dla osób zaciąga-

i unikamy ryzyka

jących kredyty jest zapis nakazujący umiesz-

kosztów tzw.

czanie w reklamach informacji o rzeczywistej

rolowania

rocznej stopie oprocentowania w sposób co

kredytów.

najmniej tak samo widoczny, czytelny i sły-

To manewr

szalny, jak pozostałe informacje przekazywa-

często stosowany

ne w reklamie. Dotychczas te najważniejsze,

przez parabanki, zazwyczaj

z punktu widzenia kredytobiorcy, informacje by-

przed wejściem nowych przepi-

ły podawane na dole ekranu drobnym drukiem.

sów, pozwalający obciążać pożyczko-

Marcin Złoch

poradnik bankowy

Ubezpieczenia

Ubezpieczenie na bank
Model bancassurance, czyli oferowanie ubezpieczeń przez banki, na całym
świecie cieszy się dużą popularnością. Największym atutem dla klientów
jest to, że banki – dzięki swojej sile przetargowej – mogą zaoferować
produkty ubezpieczeniowe na bardzo atrakcyjnych warunkach.
Coraz więcej osób ceni sobie wygodę i łatwość dostępu do

Pamiętajmy o życiu i zdrowiu, czyli warto mieć naprawdę

wielu produktów finansowych w jednym miejscu. Decydując

dobrą polisę na życie. Nawet jeśli mamy poczucie nieśmier-

się na ubezpieczenie oferowane
przez PKO Bank Polski,
otrzymujemy w pakiecie
nie tylko sam produkt,
ale także… święty spokój.
Bank zadba o wszelMaciej Berger

kie formalności związane

członek Zarządu PKO Życie
Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

z umową, zapewni też obsługę

PKO Ubezpieczenia oferują
ubezpieczenia dla posiadaczy
pożyczek i kredytów, kart
kredytowych, kont osobistych
oraz Programu Budowania
Kapitału. Poza ofertą powiązaną
z produktami bankowymi
proponujemy naszym klientom
również polisy niezwiązane
z ofertą Banku, ale podobnie jak
one oferowane w placówkach
PKO Banku Polskiego. Nasi
klienci mają możliwość
skorzystania z klasycznych
ubezpieczeń ochronnych na
życie oraz inwestycyjnych
z ubezpieczeniowym funduszem
kapitałowym. Stale rozwijamy
ofertę, dopasowując ją do potrzeb
klientów w oparciu o najlepsze
praktyki rynkowe.
Jesteśmy stosunkowo młodym
graczem, niemniej dzięki
profesjonalnej kadrze i wsparciu
grupy kapitałowej Banku
PKO Ubezpieczenia szybko zyskuje
mocną pozycję na rynku.

Nie ma sensu czekać na wygraną w loterii,
najskuteczniejszym sposobem na zbudowanie
kapitału jest inwestowanie.

posprzedażową na najwyższym poziomie – poinformuje

telności, zróbmy to dla naszych najbliższych. Rozwiązania

o nowych rozwiązaniach, przypomni o odnowieniu polisy itd.

oferowane przez PKO Ubezpieczenia to zabezpieczenie

Dzięki platformie internetowej iPKO możemy także na bieżąco

finansowe ich na wypadek śmierci ubezpieczonego, ale także

śledzić stan posiadanych polis oraz kupić interesujący nas

wielu innych zdarzeń, np. choroby Alzheimera, inwalidztwa,

produkt, np. ubezpieczenie podróżne przed czekającą nas

trwałej niezdolności do pracy.

wyprawą na narty lub ochronę mieszkania.

Pomóżmy szczęściu, regularnie inwestując. Nie ma sensu

Warto jednak pamiętać, że kupno ubezpieczenia w Banku to

czekać na wygraną w loterii, najskuteczniejszym sposobem

nie tylko oszczędność czasu i nierzadko nerwów, ale także

na zbudowanie kapitału – czy to na własną emeryturę,

wymierne korzyści. Bank, działając na dużą skalę, może

czy dla dzieci – jest systematyczne inwestowanie, choćby

wynegocjować z ubezpieczycielem znacznie lepsze warunki

niewielkich kwot. Ubezpieczenia z częścią inwestycyjną dzięki

dla swoich klientów. Wszystkie produkty dostępne są w pla-

regularnie płaconym składkom sprawiają, że nawet najmniej

cówkach Banku.

zdyscyplinowani oszczędzający („pomyślę o tym jutro, a dziś
pójdę jeszcze na ostatnie zakupy”) budują swój kapitał – i po

Doradzamy, jak wybrać najlepsze „wisienki”

latach sami będą zdziwieni, jak niewielkim wyrzeczeniem

z ubezpieczeniowego tortu

udało się im to osiągnąć. Ważne jest także to, że każde tego

Dwa w jednym, czyli nie bójmy się produktów łączonych.

typu ubezpieczenie już samo w sobie jest gotową strategią

Wśród ubezpieczeń oferowanych dodatkowo np. do konta czy

inwestycyjną: ubezpieczeni nie muszą mieć specjalistycznej

karty kredytowej zdarzają się prawdziwe perełki, np. bezpłatne

wiedzy na temat inwestowania. Co więcej, dzięki konstrukcji

usługi assistance. Dlatego zawsze dokładnie dopytajmy, czy

ubezpieczenia z funduszami kapitałowymi zyskują udo-

i ile dokładnie kosztuje dodatkowa ochrona i co dostajemy

godnienia prawno-podatkowe, np. możliwość odroczenia

w zamian. A potem… korzystajmy z tego (zdarza się często, że

podatku od zysków kapitałowych.

klienci nie wiedzą, jak wiele przydatnych na co dzień korzyści
przysługuje im z tytułu posiadanych ubezpieczeń).
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Bezpieczeństwo

Bank i Microsoft – razem bezpieczniej
Bezpieczny jak w banku – to hasło nabiera
szczególnego znaczenia, kiedy chodzi o dostęp do
konta przez internet. Szybka informacja o nowych
zagrożeniach w sieci jest kluczowa zarówno dla
zespołów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo, jak
i dla klientów. PKO Bank Polski, jako pierwszy bank
w Europie, rozpoczął współpracę z firmą Microsoft.

Uważaj na fałszywe e-maile i załączniki.
Jedną z najczęściej stosowanych metod
przez złodziei jest tzw. phishing, czyli
wysyłka do losowo wybranych osób wiadomości z linkiem kierującym do fałszywego systemu transakcyjnego. Osoby, które
skorzystają z „zaproszenia”, przekazują
swoje dane logowania złodziejom. Pamiętaj, bank nigdy nie wysyła tego rodzaju
e-maili!

W PKO Banku Polskim od lat działają zespoły

informacji o zagrożeniach pojawiających się

Chroń dane logowania. Pamiętaj, by hasło

odpowiadające za bezpieczeństwo syste-

w innych krajach pozwoli nam reagować,

nie było zbyt proste i często je zmieniaj.

mów transakcyjnych oraz monitorujące

zanim dotrą one do Polski. Będziemy również

sieć pod kątem zagrożeń cyberprzestępczo-

mogli jeszcze szybciej informować klientów

Loguj się tylko z własnego komputera.

ścią – każdego dnia, przez 24 godziny na

o nowym phishingu czy malwarze – mówi

Korzystanie z bankowości internetowej np.

dobę. Dzięki temu eksperci mogą reagować

Piotr Kalbarczyk, dyrektor Biura Bezpieczeń-

w kafejkach internetowych wiąże się z ry-

natychmiast na każde potencjalne zagroże-

stwa Informatycznego.

zykiem trafienia naszych danych logowania

nie, np. zgłosić do zablokowania fałszywe

Współpraca Banku z Microsoftem obejmuje

do osób niepowołanych.

Szybka wymiana informacji
o zagrożeniach pojawiających się
w innych krajach pozwoli nam
reagować, zanim dotrą one do Polski.

m.in. współdziałanie
prawników, ekspertów

Aktualizuj system i przeglądarki. Kolejne

z dziedziny bezpieczeń-

uaktualnienia mogą zawierać nowe sposo-

stwa sieciowego oraz

by „uszczelnienia” systemu przed potencjal-

informatyków śled-

nymi atakami hakerów.

czych z całego świata.
Korzystaj z programów antywirusowych.

Wszystko to wpłynie na
poprawę bezpieczeństwa

strony, na których przestępcy próbują

Sprawdzaj dane przed wysłaniem przelewu

klientów PKO Banku Polskiego.

oraz SMS-y autoryzacyjne.

wyłudzić dane logowania od klientów. Teraz,
dzięki wymianie informacji i doświadczeń

Internetowe BHP

pomiędzy specjalistami PKO Banku Polskiego

Bankowanie na tablecie czy w telefonie to wy-

Kupuj tylko w bezpiecznych sklepach inter-

i działającej na całym świecie firmy Micro-

goda. Dla zachowania bezpieczeństwa w in-

netowych.

soft, eksperci w Banku będą w stanie podej-

ternecie należy pamiętać o zasadach, których

mować działania, jeszcze zanim potencjalne

każdy użytkownik powinien przestrzegać.

Pamiętaj, że transakcje bezgotówkowe

Foto: Archiwum

zagrożenie dotrze do naszego kraju.

(przelewy internetowe, zakładanie lokat

– Cyberprzestępczość jest dzisiaj zjawiskiem

Zawsze sprawdzaj adres strony logowania.

online, płatności kartą itp.) zawsze będą

globalnym, dlatego działania na rzecz bez-

Jeśli go nie pamiętasz, wejdź na główną stronę

znacznie bezpieczniejsze niż operacje

pieczeństwa w sieci również muszą bazować

i skorzystaj z zamieszczonego tam linku.

gotówkowe.

na współpracy i doświadczeniach firm dzia-

Prawidłowy adres zaczyna się od protokołu

łających na całym świecie. Szybka wymiana

https:// i zawiera symbol zamkniętej kłódki.

Michał Tkaczuk
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moja firma

Start-up

Najważniejszy jest pomysł
Każda wielka firma była kiedyś mała. Przedsiębiorstwa, także te nowo
powstające, które chcą dynamicznie rozwijać się w Polsce i za granicą,
mają dziś do dyspozycji duży wybór atrakcyjnych produktów bankowych.
Nie muszą też obawiać się o finansowanie swoich pomysłów.
Jesteśmy jednym z najbardziej przedsiębior-

Jednocześnie taki sam odsetek badanych

potrzeb. Nowo powstającym podmiotom

czych krajów Europy, gdzie codziennie po-

deklaruje, że ich najważniejszą bieżącą po-

warto polecić specjalnie dla nich stworzo-

wstaje ok. 1000 przedsiębiorstw. Pod wzglę-

trzebą są pieniądze.

ne konto: Biznes Debiut 18, które zapewnia

dem gotowości do rozpoczęcia własnej

Dobrze dobrane produkty finansowe mo-

sprawną, nowoczesną i atrakcyjną cenowo

działalności w ciągu najbliższych trzech lat

gą stać się silną dźwignią rozwoju. Takie

obsługę firmowych finansów. Firmy handlo-

wyprzedzą nas tylko Rumuni, Chorwaci oraz

wsparcie zapewnia PKO Bank Polski, któ-

wo-usługowe mogą skorzystać ze specjal-

mieszkańcy krajów nadbałtyckich – wynika

ry towarzysząc polskim firmom od dekad,

nej oferty terminali POS w postaci rocznego

z danych PARP.

dysponuje unikalną wiedzą na temat ich

zwolnienia z opłaty za użytkowanie urządze-

Kapitał (nie tylko) na start
„Gdybym był bogaty...” rzuciłbym etat
i założył własną firmę – jeśli tak myślisz,
nie warto czekać. Najważniejsze są dobry pomysł, determinacja i zaangażowanie. Już dawno minęły czasy, gdy świeżo
upieczeni przedsiębiorcy słyszeli w okienkach banków: „Proszę przyjść za rok, gdy
będą państwo mieli odpowiednią historię
kredytową”. Warto już na starcie pamiętać
o możliwości „naoliwienia” swojego biznesowego wehikułu dodatkowym kapitałem.
Roztropne inwestycje pozwolą szybciej
uzyskać efekt skali, dzięki któremu nasza
firma może szybko „odskoczyć” konkurentom. Umiejętność połączenia rozwagi z odwagą inwestycyjną nabiera szczególnego znaczenia w przypadku innowacyjnych
czy niszowych produktów, gdzie premia za
pierwszeństwo jest szczególnie wysoka. Jak
wynika z opublikowanego w 2015 roku raportu fundacji Startup Poland, 60 proc. polskich start-upów teleinformatyczych posiłkuje się wyłącznie środkami własnymi.

Foto: Shutterstock.com

Damian Szymański
założyciel Forbot.pl, największego w Polsce
serwisu publikującego kursy elektroniki,
zwycięzca konkursu Gdyński Biznesplan 2015,
który wspiera PKO Bank Polski

nia. Udostępnienie możliwości płacenia kar-

dają w kierunku Azji Środkowej i Dalekiego

tą to szansa na zwiększenie przychodów, ale

Wschodu. Na celowniku są już nie tylko

także odpowiedź na oczekiwania klientów,

Chiny, ale także np. Indie czy Pakistan.

którzy bardzo cenią sobie wygodę płacenia

Rosnącym zainteresowaniem cieszą się także

„plastikiem” lub – coraz częściej – smartfo-

Afryka i kraje Zatoki Perskiej, a prawdziwym

nem, także za drobne zakupy. Warto tak-

hitem w ostatnim czasie jest Iran.

że skorzystać z udostępnianej nieodpłatnie

PKO Bank Polski, umacniając pozycję lidera

przez pierwsze 6 miesięcy usługi księgowo-

polskiej bankowości, kładzie nacisk na wielo-

ści online. Usługa umożliwia między innymi

torowe wspieranie polskich firm na rynkach

wystawianie faktur, prowadzenie księgowo-

zagranicznych. To nie tylko specjalistyczne

ści, OCR dokumentów księgowych, repo-

produkty (np. gwarancje, akredytywy, ob-

zytorium dokumentów, prowadzenie ma-

sługa walutowa), ale także realne wsparcie

gazynu, rozliczenia podatkowe. Po okresie

w bieżącej obsłudze zagranicznych kontrak-

promocyjnym klienci samodzielnie decydują

tów. Dzięki nieustannemu rozwojowi ofer-

o dalszym korzystaniu z usługi oraz jej za-

ty Banku w obszarze rozliczeń zagranicz-

kresie.

nych polskie firmy mogą korzystać z pomocy
w prowadzeniu i finansowaniu działalności

Na dobry pomysł zawsze znajdą się
pieniądze

A najlepsze pomysły to te, które rodzą się
z pasji. To ona dodaje energii i motywacji
do ciężkiej pracy, nierzadko po kilkanaście
godzin dziennie. Ten aspekt osobistego
zaangażowania podkreślam nieprzypadkowo
– uważam bowiem, że warto możliwie jak
najdłużej rozwijać swój biznes samodzielnie,
korzystając ze wsparcia np. inkubatorów
przedsiębiorczości i, w razie potrzeby,
z preferencyjnych kredytów bankowych.
Dzięki temu w oczach potencjalnych
inwestorów nie będziemy już tylko
„studentami z ciekawymi pomysłami”,
ale staniemy się przedsiębiorcami, którzy
udowodnili, że potrafią przekuć pomysł na
biznes i zbudować silną, rozpoznawalną
– jak Forbot.pl z ponad 500 tys. odsłon
miesięcznie – markę.

Od zera do eksportera

praktycznie w każdym miejscu na świecie.

Myśl globalnie – to uniwersalna rada dla

Z myślą o eksporterach, którzy koncentru-

wszystkich przedsiębiorców. Ekspansja za-

ją się na rynku niemieckim, PKO Bank Polski

graniczna zwiększa szansę na dynamiczny

otworzył w grudniu 2015 roku oddział kor-

Marcin Pułkownik, kierownik Zespołu Banko-

rozwój. Polskie firmy coraz chętniej spoglą-

poracyjny we Frankfurcie. To odpowiedź na

wości Elektronicznej w PKO Banku Polskim,

potrzeby tych firm, które dzięki dobrej hi-

zwraca uwagę na to, że ważne jest nie tyl-

storii finansowej w kraju mogłyby uzyskać

ko rozwijanie zabezpieczeń, nad czym ca-

korzystniejszą ofertę bankową za granicą.

ły czas pracują w Banku zespoły ekspertów

PKO Bank Polski, znając polskie firmy, jest

ds. bezpieczeństwa i IT, ale także pokazywa-

w stanie lepiej oszacować ryzyko i na pod-

nie klientom dobrych praktyk i rozwiązań.

stawie tej oceny bezpiecznie zaproponować

– Najwyższe bezpieczeństwo to nasz priory-

lepsze warunki finansowania.

tet. To oznacza dla nas dużo więcej niż tyl-

W innych krajach klienci PKO Banku Polskiego

ko dbałość o życie i zdrowie pracowników

mogą liczyć na preferencyjną obsługę w sieci

oraz turystów. Pamiętamy o nim w każdym

tzw. banków korespondentów, czyli banków,

aspekcie naszej działalności, także jeśli cho-

za pośrednictwem których realizowane są roz-

dzi o bankowość elektroniczną. Korzystamy

liczenia zagraniczne. Dzięki poleceniu Banku

z niej od lat, doceniając fantastyczne moż-

klienci są bardziej wiarygodni, a przez to mo-

liwości „wirtualnego” oddziału, ale zawsze

gą w banku korespondencie liczyć na bardziej

towarzyszy nam świadomość, że to my jako

zindywidualizowaną obsługę i lepsze warunki.

użytkownicy – nasze nawyki, zachowania
i postawy – w największym stopniu decydu-

Po pierwsze, bezpieczeństwo

jemy o bezpieczeństwie stosowanych tech-

Wsparciem w dynamicznym rozwoju firmy

nologii – mówi Elżbieta Szumska, właściciel-

jest wygodna bankowość elektroniczna.

ka Kopalni Złota Złoty Stok. W najbliższych

Korzystając z jej zalet, pamiętajmy zawsze

miesiącach odbędą się kolejne szkolenia dla

o podstawowych zasadach bezpieczeństwa

przedsiębiorców, w których łącznie weźmie

w sieci. PKO Bank Polski rozpoczął ogólnopol-

udział kilkaset osób.

ski program szkoleń „Zwiększ swoje bezpieczeństwo w sieci”. W pilotażowym spotkaniu

Szymon Pinderak, Michał Zwoliński,

we Wrocławiu wzięło udział 140 firm!

Michał Tkaczuk
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Oferta dla studentów

Bank przyjazny młodym
zadania koncepcyjne lub projektowe, a każdemu
z nich przydzielony zostaje indywidualny opiekun
odpowiedzialny za przebieg i koordynację stażu.
Młodzi ludzie zyskują doświadczenie i wiedzę,
a jakie korzyści ma firma ich zatrudniająca?
Najważniejsze to możliwość lepszego poznania
i przygotowania potencjalnych pracowników, którzy znają już przedsiębiorstwo. W przypadku tak
dużej organizacji jak PKO Bank Polski (liczy ponad
25 tys. pracowników) to ważny atut. – Propozycję
pracy otrzymują osoby, które podczas stażu wykazały się zaangażowaniem, odpowiedzialnością,
spełniły stawiane wymagania – mówi Jolanta
Jakóbczyk, dyrektor Biura Rozwoju Zasobów
Ludzkich w PKO Banku Polskim.
Gdzie szukać ofert
Ogłoszenia rekrutacyjne publikowane są na
stronie http://www.pkobp.pl/kariera lub w serwi-

PKO Bank Polski jest jedną z instytucji najbardziej
otwartych na młodych ludzi. Współpracuje
z uczelniami, wspiera inicjatywy edukacyjne, oferuje
praktyki i programy stażowe.

sach biur karier prestiżowych uczelni wyższych.
Wybrane oferty zamieszczane są także na takich
portalach jak Pracuj.pl oraz w social mediach:
na profilach Banku na: LinkedIn, GoldenLine,
Facebooku (aplikacja Kariera w PKO BP) oraz w tematycznych grupach i na forach studenckich na
Facebooku. Bank współpracuje także z Fundacją

Coraz częściej dyplom – nawet najlepszej uczel-

aplikację do PKO Banku Polskiego – w bieżącym

im. Lesława A. Pagi (Akademia Liderów Rynku

ni – nie jest wystarczającym argumentem dla

roku zorganizujemy 700 płatnych praktyk i staży

Kapitałowego) czy organizacją Enactus Poland

pracodawcy, aby zatrudnić młodego człowieka.

w całej Polsce. Szeroka oferta oraz duża skala

(Bank jest jej Diamentowym sponsorem). To

Szanse na zdobycie atrakcyjnej pracy rosną, jeśli

działania Banku umożliwia sprawdzenie się w wie-

stwarza okazję do kontaktów z wyróżniającymi

może wykazać się doświadczeniem zawodowym.

lu interdyscyplinarnych zespołach projektowych

się i przedsiębiorczymi studentami oraz absol-

Jak pogodzić naukę i rozwój zawodowy? Najprost-

oraz udział w interesujących przedsięwzięciach.

wentami. Wielu z nich zostaje zaproszonych na

szym sposobem jest odbycie praktyk czy stażu

PKO Bank Polski od wielu lat zaprasza do współ-

płatne praktyki lub staże. – Uczestniczymy także

w firmie, która zagwarantuje, że będzie to czas

pracy ludzi młodych, ambitnych, z inicjatywą.

w targach pracy w poszczególnych miastach,

efektywnie wykorzystany, a zdobyte umiejętności

Oferty praktyk kierowane są do uczniów, studen-

m.in. Absolvent Talent Days czy Dniach Kariery

pomogą w budowaniu kariery.

tów wszystkich lat i absolwentów. Praktyki trwają

AIESEC – dodaje Jolanta Jakóbczyk.

od 1 do 3 miesięcy. Wyróżniający się praktykanci
Praktyki i programy stażowe

otrzymują propozycję odbycia stażu. Rocznie, na

Ukończyłeś 18 lat i poszukujesz swojej ścieżki roz-

trwający do 12 miesięcy staż, Bank przyjmuje oko-

woju zawodowego? Marzysz o pracy w obszarze

ło 100 studentów IV i V roku oraz absolwentów,

finansów, IT lub ryzyka bankowego? Zgłoś swoją

którzy nie ukończyli 30. roku życia. Realizują oni
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Oferta dla studentów

Jak zostać stażystą lub praktykantem
PKO Banku Polskiego?
Zanim zaczniesz szukać, przemyśl, w jakim obszarze chcesz zdobywać pierwsze
zawodowe szlify (IT, ryzyko bankowe, sprzedaż, HR itp.). Zastanów się, jaką wiedzę
planujesz zdobyć i jakiego rodzaju zadania wykonywać.
Znajdź interesujące cię oferty staży i praktyk

Jeżeli twoja kandydatura zostanie wybrana, przy-

Nie zapomnij o odpowiednim stroju i dobrze

(strona Banku – zakładka „Kariera”, portale

gotuj się do kolejnego etapu (najczęściej jest to

nastawionym zegarku.

społecznościowe, portale ogłoszeniowe, strony

rozmowa rekrutacyjna): wybierając się na spot-

Nie zaszkodzi sprawdzić, czy twoja szkoła/

Biur Karier uczelni, targi pracy). Wybierz kon-

kanie, dowiedz się więcej o PKO Banku Polskim

uczelnia/organizacja, w ramach której się udzie-

kretne ogłoszenie, zastanów się, czy spełniasz

– weź pod uwagę nie tylko główną stronę WWW,

lasz, współpracuje z PKO Bankiem Polskim – mo-

zawarte w nim wymagania i czy są wymienione

ale także informacje w portalach społecznościo-

że to ułatwić ci udział w rekrutacji.

w twoim CV. Aplikuj, przesyłając swoje CV oraz

wych czy na stronach branżowych, dobrze zasta-

list motywacyjny na adres praktyki@pkobp.pl.

nów się, co chcesz opowiedzieć na swój temat.

Lidia Sosnowska

Bankowość dla żaków

Foto: Archiwum

Wspieranie studentów przez PKO Bank Polski to nie tylko programy
praktyk i staży, ale także usługi i produkty uwzględniające ich
szybko zmieniające się potrzeby i styl życia.
Bank oferuje nowoczesne narzędzia bankowe, któ-

do niego karty i dokonywane za jej pomocą

Doskonałym uzupełnieniem konta może być karta

rych koszt jest niski, a funkcjonalność umożliwia

wypłaty gotówki z bankomatów w Polsce i na

kredytowa. Aby uzyskać kartę z limitem od 450

skupienie się na tym, co w czasie studiów najważ-

świecie, a także za krajowe przelewy internetowe

do 1500 zł, wystarczy, że dochody lub systema-

niejsze – zdobywaniu wiedzy i rozwoju osobistym.

opłaty wynoszą 0 zł. Właściciel konta może

tyczne wpływy na konto w PKO Banku Polskim

Podstawowym produktem dla żaków jest

ubiegać się o kredyt odnawialny w rachunku, za

osiągają minimum 850 zł miesięcznie. Korzystanie

PKO Konto dla Młodych zapewniające każde-

którego udzielenie nie jest pobierana prowizja.

z karty jest bezpłatne, jeśli jej posiadacz w czasie

mu uczącemu się łatwy dostęp i możliwość

Osoby preferujące gromadzenie środków na

roku średnio w miesiącu zapłaci nią za kupowane

wykonywania operacji bankowych, płatności

przyszłe wydatki mogą skorzystać z usługi Auto-

towary lub usługi co najmniej 400 zł. Jeśli wyda,

potrzebnych na co dzień w domu, klubie, na

oszczędzanie, która polega na automatycznym

płacąc kartą, co najmniej 200 zł średnio mie-

uczelni czy wyjazdach – także superwygodnie, bo

przekazywaniu na wskazany rachunek, np. konto

sięcznie, za roczne używanie karty zapłaci 9,5 zł,

zbliżeniowo. Korzystając z internetowego serwisu

oszczędnościowe PLUS, drobnych kwot przy

a jeśli nie osiągnie tego minimum, opłata roczna

transakcyjnego iPKO lub aplikacji mobilnej IKO,

okazji płatności kartą, telefonem lub przelewów.

wyniesie 19 zł.

może sprawdzać jego saldo, robić przelewy

Mogą być procentem od transakcji, zaokrągle-

i zlecenia stałe. Za prowadzenie konta, wydanie

niem np. do pełnych złotych lub stałą kwotą.

Grzegorz Culepa
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Porządki w finansach

Podział środków
w razie śmierci
Już prawie milion osób posiadających w PKO Banku
Polskim rachunki osobiste skorzystało z możliwości
zadysponowania zgromadzonymi na nich środkami
na wypadek śmierci. Rozdzielone w ten sposób
pieniądze nie są objęte postępowaniem spadkowym.

Przykład:
Posiadacz rachunku zmarł 20 stycznia 2016 roku.
Do obliczenia maksymalnej kwoty dyspozycji
na wypadek śmierci (złożonej od 1 stycznia
1998 roku) przyjmuje się przeciętne miesięczne
wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez
wypłat nagród z zysku, ogłaszanego przez Prezesa
GUS za ostatni miesiąc przed śmiercią posiadacza
rachunku, tj. za grudzień 2015 roku. Ustalona
na podstawie tego wynagrodzenia maksymalna
kwota dyspozycji wynosi – 90 288,20 zł.
W przypadku śmierci posiadacza rachunku
zgromadzone na rachunkach środki zostaną
wypłacone jedynie osobom uprawnionym.

Dyspozycja może być złożona zarówno w chwili

maga ona zachowania formy pisemnej. Konieczna

padku kont indywidualnych. Wówczas jego

zawarcia umowy i otwarcia rachunku oszczędno-

jest więc wizyta w dowolnym oddziale banku.

posiadacz określa kwotę/kwoty przypadające na
uprawnionych lub procent środków zgromadzo-

ściowego, oszczędnościowo-rozliczeniowego lub
rachunku terminowej lokaty oszczędnościowej, jak

Jak to zrobić

nych na rachunkach, które bank powinien przeka-

i w każdym innym terminie w okresie obowiązy-

Kwestie złożenia dyspozycji na wypadek śmier-

zać wskazanym osobom. Łączna wartość całego

wania umowy. Trzeba jedynie pamiętać, że wy-

ci precyzyjnie reguluje art. 56 ustawy Prawo

zapisu w odniesieniu do wszystkich rachunków

bankowe. Złożenie takiej dyspozycji może

oszczędnościowych, oszczędnościowo-rozliczenio-

się odbywać bez udziału przyszłych benefi-

wych lub rachunków terminowej lokaty oszczęd-

cjentów. Co ważne, krąg osób, które można

nościowej, otwartych w jakimkolwiek banku na

wskazać w dyspozycji, jest ściśle określony.

terenie RP – nie może przekroczyć „dwudziesto-

Ogranicza się do małżonka, wstępnych (ro-

krotności przeciętnego miesięcznego wynagrodze-

dzice, dziadkowie), zstępnych (dzieci, wnuki)

nia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród

oraz rodzeństwa. Ważne jest, aby składając

z zysku, ogłaszanego przez Prezesa GUS za ostatni

dyspozycję, podać wszystkie wymagane dane

miesiąc przed śmiercią posiadacza rachunku”.

osoby, na rzecz której dokonany ma być zapis

Najważniejszy skutek złożonej dyspozycji na wy-

(imię, nazwisko, data urodzenia, aktualny adres

padek śmierci sprowadza się do tego, że wkład

i stopień pokrewieństwa). Należy też pamiętać,

pieniężny gromadzony na rachunku, objęty tą

że w sytuacji, gdy osoba lub osoby wskazane

dyspozycją, nie wchodzi w skład spadku i nie

w dyspozycji nie wchodzą w skład ustawowe-

podlega najczęściej długotrwałej procedurze

go kręgu możliwych beneficjentów, wówczas

spadkowej. Osoba obdarowana ma więc niemal

dyspozycja taka jest nieważna, a środki zgro-

natychmiast dostęp do tych pieniędzy. Wypłaty

madzone na rachunku wejdą w skład masy

z tego tytułu mają pierwszeństwo przed wypła-

spadkowej i będą dziedziczone na podstawie

tami z tytułu spadku. Oczywiście środki pienięż-

testamentu lub postępowania spadkowego.

ne zgromadzone na rachunku nieobjęte dyspo-

Bez postępowania
spadkowego z rachunku
osoby zmarłej bank
może wypłacić kwoty:
1. Wydatkowane na organizację pogrzebu posiadacza rachunku – zwrot kosztów pogrzebu,
wyłącznie do wysokości środków zgromadzonych na rachunku, odbywa się po przedłożeniu
skróconego odpisu aktu zgonu posiadacza
rachunku oraz oryginałów rachunków związanych z organizacją pogrzebu.
2. Objęte dyspozycją na wypadek śmierci – wypłata wskazanym przez posiadacza
rachunku osobom bliskim (zapisobiorcom)
odbywa się po przedłożeniu skróconego odpisu
aktu zgonu oraz udokumentowaniu stopnia
pokrewieństwa.

zycją (np. środki pieniężne przekraczające kwotę
Ograniczenia

dyspozycji lub ustawową kwotę maksymalną)

Dyspozycji na wypadek śmierci nie mogą złożyć

wchodzą w skład majątku spadkowego.

osoby, które są współwłaścicielami rachunków
osobistych. Jest to więc możliwe jedynie w przy-
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Banknoty

Nowe 200 zł
– o krok przed fałszerzami
W jakim celu NBP wprowadza do obiegu zmodernizowane
banknoty? Dla naszej wygody? Żeby ładniej wyglądały w portfelu?
menty: rozpoznawalność dotykiem oraz widoczność pod światło. Do tego dochodzą jeszcze metaliczne nitki, znaki wodne, mikrodruki oraz nadruk
widoczny tylko w świetle ultrafioletowym. W nowych banknotach zabezpieczeń wyczuwalnych
dotykiem jest po kilka po obu stronach. To znacznie więcej niż na dotychczasowych.
Jedną z nowości jest druk uzupełniający, zwany
recto-verso. Polega on na tym, że gdy patrzymy
na banknot pod światło, elementy wydrukowane po obu stronach uzupełniają się i tworzą jeden
obraz. Tak jest z motywem korony widocznym na
Odkąd wymyślono pieniądz, trwa nieustanny wy-

dzał do obiegu zmodernizowane banknoty o nomi-

nowych banknotach „z tyłu” głowy władcy. No-

ścig pomiędzy tymi, którzy wydają go legalnie,

nałach: 10, 20, 50 i 100 zł. Wyglądały one bardzo

wością są również pasy opalizujące – nadruki

a fałszerzami. Aby wygrać wyścig z przestępcami,

podobnie do starych. Lifting polegał na zmianie

zmieniające kolor w zależności od tego, pod ja-

wszystkie banki centralne co pewien czas – naj-

kolorystyki – na nieco bardziej jaskrawą. Kolo-

kim kątem pada światło. Są też zabezpieczenia

częściej co kilka lat – modernizują banknoty. Zwy-

ry wykroczyły nieco poza jednolitą gamę. Nowe

widoczne wyłącznie pod lupą, dzięki użyciu mi-

kle chcą przy tym uniknąć narzucania całkowicie

banknoty charakteryzuje również to, że pole znaku

krodruku. Na 50- i 100-złotówkach miejsca, gdzie

nowych przyzwyczajeń, a przy tym nie zmieniać

wodnego nie jest zadrukowane.

zastosowano mikrodruk, są po dwa po obu stronach. Teraz przyszła pora na nowy banknot o war-

całkowicie „ciągu technologicznego”. Nowe banknoty są więc z reguły tych samych rozmiarów, co

Nowoczesne zabezpieczenia

tości 200 zł, który będzie miał zabezpieczenia do-

poprzednie i mają podobną jak stare szatę graficz-

Wyraźnie udoskonalone zostały zabezpieczenia

skonalsze od wszystkich pozostałych.

ną. Prawdziwą zmianą są zabezpieczenia.

nowych banknotów. Technolodzy od zabezpieczeń
– na całym świecie – stawiają głównie na dwa ele-

Jacek Ramotowski

NBP czuwa
W 2014 roku liczba wykrytych falsyfikatów
wszystkich banknotów i monet wzrosła o 9,72 proc.
w porównaniu z rokiem poprzednim. Fałszowane
są głównie banknoty. Choć w Polsce fałszerstw

Foto: NBP

jest stosunkowo mało – na milion banknotów wykrywanych jest 6–7 falsyfikatów – przyszła pora na
zmianę zabezpieczeń. NBP zareagował z wyprzedzeniem, bo już od 7 kwietnia 2014 roku wprowaBANKOMANIA | 25
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Stanisławem Soyką

Muzyka jest potrzebna
do życia
Lubię inspiracje i spotkania, które przynosi życie. Chętnie korzystam
z tych niecodziennych zaproszeń do interakcji – mówi Stanisław
Soyka, wokalista, muzyk, kompozytor, aranżer.
Anna Nawrocka: Sięga pan po różne gatunki:

używanej w Afryce Zachodniej – przyp. red.).

kiedy mój duet z Yaniną Iwańskim był bardzo

jazz, pop, poezję śpiewaną, a teraz też swing.

Posłuchałem, jak gra, i postanowiliśmy wspól-

popularny, graliśmy wielkie koncerty i uwiel-

Lubi pan eksperymentować muzycznie

nie coś stworzyć. Jesteśmy w trakcie nagrań,

bialiśmy to. Muszę jednak przyznać, że taka

i sprawdzać się w różnych gatunkach?

on gra na korze, a ja na skrzypcach. To jest

powszechna rozpoznawalność i popularność

niesamowite doświadczenie. Chyba najbardziej

rodzi coś histerycznego i na dłuższą metę jest

Stanisław Soyka: To nie tyle chęć sprawdzania

lubię inspiracje wynikające z interakcji z drugim

nie do wytrzymania. Grając dla tysięcy ludzi,

się w różnych gatunkach, ile próba odnalezienia

człowiekiem, dlatego chętnie korzystam z róż-

gubi się intymność spotkania. Teraz dobrze się

w nich swojego głosu. Przygodę z „dźwiękami”

nych niecodziennych zaproszeń.

czuję z tym, co jest – koncertuję w miejscach do
tego przeznaczonych, w salach muzycznych, te-

zaczynałem od muzyki dawnej, a następnie
pojawiła się fascynacja jazzem, co zaowocowa-

Ostatnia płyta „Swing Revisited” nagrana

atrach oraz dla publiczności świadomej swoich

ło nagraniem kilku płyt. Potem zacząłem szukać

ze szwedzką orkiestrą bigbandową Roger

muzycznych potrzeb.

własnej drogi i muszę przyznać, że jestem na

Berg Big Band powstała według najlepszych

niej do dziś. Obecnie moje życie zawodowe

wzorów i tradycji swingowych. Jak w Polsce

W latach 80. mieszkał pan i pracował

biegnie dwoma nurtami. Główny to oczywiście

jest odbierany ten gatunek?

za granicą. Będąc we Frankfurcie, otrzymał
pan propozycję nie do odrzucenia…

mój zespół, z którym pracuję od kilkudziesięciu
lat, a drugi to projekty solowe. Ponadto wciąż

Nie wiedziałem, że ktoś jeszcze wykonuje

pojawiają się różnego rodzaju inspiracje, które

muzykę swingową dokładnie tak, jak się ją

Tak się zdarzyło, że ówczesny menedżer Maana-

niezmiennie mnie pociągają.

grało w latach 40. i 50. Robi to właśnie Roger

mu, amerykański hippis mieszkający w Niem-

Berg Big Band i to oni sprawili, że na nowo

czech, Robert Lyng, zainteresował się tym, co

Co jest pana ulubioną inspiracją? Sztuka,

zakochałem się w wyrafinowanym swingowym

stworzyłem ze Zbigiem Krysiakiem, i zaprosił

spotkania z ludźmi, wydarzenia…?

brzmieniu, jakby mnie zaczarowali. Razem

nas do Frankfurtu. Zagraliśmy w modnym

nagraliśmy płytę i zagraliśmy kilka koncertów,

klubie, a naszego koncertu słuchali szefowie

To może być wszystko. Kiedyś do napisania

a reakcja publiczności nie pozostawiała złudzeń

dużej wówczas wytwórni muzycznej RCA. Po

muzyki zainspirował mnie poemat Jana Pawła II

– bardzo się podoba!

pewnym czasie dostałem propozycję współpracy – napisania 40 utworów dla muzyków RCA

„Tryptyk rzymski”, innym razem spotkanie z reżyserem, który zaproponował mi napisanie mu-

Dużo pan koncertuje. Woli pan okazałe audy‑

za bardzo przyzwoite honorarium. To było coś

zyki do spektaklu z sonetami Szekspira. Spektakl

torium czy też sale kameralne?

niesamowitego, po oddaniu materiałów w kilka
minut stałem się bardzo bogaty. Mogłem

nie powstał, a skomponowana do niego
muzyka znalazła się na mojej płycie. Niedawno

Nie gram muzyki do tańca, a więc wolę pu-

spłacić wszystkie długi, utrzymać mieszkanie

poznałem muzyka z Gambii, który jest znakomi-

bliczność zaangażowaną, melomanów, ale nie

w Warszawie, we Frankfurcie i mieć na bieżące

tym korystą (kora to rodzaj 21-strunowej harfy

zawsze tak było. Na początku lat 90. ub. wieku,

przyzwoite życie.
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stanisław soyka
Ceniony kompozytor, znany
wokalista i multiinstrumentalista.
Sławę zdobył jako jazzman, ale
w swojej karierze nigdy nie ograniczał się do jednego gatunku
muzyki. Jest abolwentem Wydziału Kompozycji i Aranżacji Akademii Muzycznej w Katowicach.
Legendarny amerykański animator i jazzowy krytyk muzyczny
W. Connover określił go jako
„najlepiej strzeżony sekret polskiej
muzyki”.

Wkrótce potem sam nagrał pan płytę dla
wytwórni RCA.
Tak, album wydały też Polskie Nagrania.
W kraju płyta sprzedała się w nakładzie
100 tys. egzemplarzy, a w Europie, łącznie
we wszystkich krajach, było to 13 tys.
egzemplarzy. Ale w tym przypadku nie
liczba sprzedanych płyt była ważna, ale
czas i warunki, w jakich powstała. Miałem
okazję poznać zasady i obyczaje panujące
na wolnym rynku muzycznym, jeszcze zanim
w Polsce ten rynek się uwolnił.
Finanse to pana mocna czy słaba strona?
W przeszłości bywało różnie. Mogę powie-

dźwięk. Kiedyś jako młodzi adepci sztuki

śpiewając w chórze katedralnym w Gliwi-

dzieć, że dawniej miałem bardziej beztroski

zaczynali zdobywać szlify pod moim okiem,

cach. Inną moją nieustającą fascynacją jest

stosunek do pieniędzy. Wiązało się to

teraz są profesjonalistami, grają ze mną

płyta „Kind of blue” Milesa Davisa

z nieregularnym sposobem zarabiania – raz

i za swoją pracę otrzymują zapłatę. Mówiąc

z 1959 roku, którą nagrał z genialnymi

te pieniądze były, a za chwilę nie miałem nic.

o rodzinnym muzykowaniu i uczeniu się

muzykami, m.in. Johnem Coltrane’em i Billem

Teraz do finansów podchodzę bardziej ra-

sztuki, uważam, że Antoni i Jakub bardzo

Evansem. Nigdy nikt nie wydał czegoś

cjonalnie, a nawet zdarza mi się oszczędzać.

dużo zyskali dzięki moim braciom. To oni

bardziej genialnego. W domu mam chyba

Muszę przyznać, że daje mi to duży komfort.

byli ich muzycznymi mentorami.

już siódmy egzemplarz tej płyty. Muszę ją

Obecnie muzykuje pan rodzinnie – w zespole

Jakie są pana największe fascynacje

to uwielbiam słuchać Raya Charlesa, Arethy

razem z synami: Antonim i Jakubem. Jest pan

muzyczne, najważniejsi artyści?

Franklin, Ala Jarreau i Czesława Niemena.

Foto: Adam Krause

mieć pod ręką. A jeżeli chodzi o śpiewaków,

dla nich mentorem muzycznym czy raczej
partnerem?

Słucham też nagrań Krystiana Zimermana
Mam ich wielu, zaczynając od genialnych

i Artura Rubinsteina. Generalnie jestem

kompozytorów baroku – Bacha, Haendla,

czynnym melomanem, chodzę do filharmonii

Jestem dla nich pracodawcą. Jeden z moich

Vivaldiego. To ważna dla mnie epoka i czę-

i opery. Kocham muzykę, jest mi ona potrzeb-

synów śpiewa i gra, a drugi gra i reżyseruje

sto do niej wracam. Od niej zaczynałem,

na do życia.
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Biegi z historią w tle
Tegoroczny kalendarz imprez biegowych z PKO Bankiem Polskim udowadnia,
że współcześnie patriotyzm można manifestować na wiele sposobów, także na
sportowo. Imprezy „z historią w tle” będą nam towarzyszyć przez cały sezon.
Bank od lat angażuje się w działania utrwalające

żołnierza wyklętego Józefa Franczaka ps. Lalek, który zginął

biegania będzie z pewnością 4. PKO Nocny Wrocław

świadomość narodową i popularyzujące idee

w akcji zbrojnej 18 lat po wojnie.

Półmaraton. Jego trasa wiedzie przez najbardziej atrak-

nowoczesnego patriotyzmu – nie tylko poprzez

cyjne miejsca miasta, m.in. słynne wrocławskie mosty.

edukację finansową, wparcie dla młodego biznesu

Sezon biegowy w pełni

Na półmetku wakacji odbędzie się 26. Bieg Powstania

czy współpracę z organizacjami pożytku publiczne-

Bieganie z PKO Bankiem Polskim na dobre rozpoczyna

Warszawskiego – drugie zawody z cyklu Warszawskiej

go, ale także przez sport. Dlatego osią tegorocznego

się w kwietniu, kiedy startują pierwsze półmaratony.

Triady Biegowej – impreza, która na trwałe wpisała się

kalendarza biegowego PKO Banku Polskiego są

Najpierw pierwszy z cyklu PKO Rzeszów Biega

w kalendarz corocznych obchodów wybuchu Powstania

odbywające się w całym kraju imprezy związane

– 9. PKO Półmaraton Rzeszowski – 10 kwietnia, a tydzień

Warszawskiego.

z ważnymi dla Polski wydarzeniami historycznymi,

później – 9. PKO Poznań Półmaraton. W połowie maja

takimi jak rocznica uchwalenia Konstytucji 3 maja

odbędzie się: 4. PKO Białystok Półmaraton oraz nowe

Jesień – czas maratonów

czy Narodowe Święto Niepodległości. Podczas

wydarzenie – PKO Bydgoski Festiwal Biegowy.

Po wiosenno-letnim sezonie trenowania amatorzy biegów

wszystkich zawodów odbędą się, jak zawsze,

– To wyjątkowa impreza, na którą składają się bieg na

mogą zmierzyć się z dystansem 42,195 km! 11 września

charytatywne akcje biegowe „biegnę dla…”.

10 km, półmaraton oraz biegi dla dzieci – w różnych ka-

odbędzie się 34. PKO Wrocław Maraton, na początku

tegoriach wiekowych i na kilku dystansach – zapowiada

października – PKO Silesia Marathon, a 9 października także:

Start „tropem wilczym”

Sebastian Chmara z komitetu organizacyjnego biegu.

4. PKO Maraton Rzeszowski i 17. PKO Poznań Maraton, któ-

Początek biegowego sezonu wyznaczyło wyjątkowe

Maj to również tradycyjny Bieg Konstytucji – pierwsze

ry w ubiegłym roku zgromadził ponad 6 tys. zawodników.

wydarzenie – Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych

w tym sezonie zawody w ramach Warszawskiej Triady

Sezon biegowy z PKO Bankiem Polskim zwieńczą

oficjalnie obchodzony 1 marca od 2011 roku. W tym

Biegowej odbywającej się pod hasłem „Zabiegaj o pa-

zawody związane z obchodami Narodowego Święta

roku Bank włączył się w obchody tego święta, także jako

mięć”. W ubiegłym roku wzięła w nich udział rekordowa

Niepodległości. Bank będzie wspierał te największe

partner biegów „Tropem Wilczym” w Świdniku i Stalowej

liczba osób – 5 tys.

– odbywające się w Warszawie (ostatni bieg w ramach

Woli. Licznie przybyli na start zawodnicy mogli nie tylko

Na początku czerwca na biegaczy, którym bliska jest histo-

cyklu „Zabiegaj o pamięć”), Gdyni oraz Rzeszowie.

rozpocząć sezon, ale przede wszystkim oddać hołd

ria, czekają kolejne półmaratony. Pierwszym z nich będzie

W ubiegłym roku na starcie „biało-czerwonych” biegów

żołnierzom polskiego podziemia działającego w latach

4. PKO Półmaraton Solidarności w Lublinie, upamiętniający

w tych trzech miastach stawiło się prawie 20 tys. osób!

1944–1963, pokonując trasę liczącą 1963 m. Dystans

rocznicę strajków „Lubelskiego Lipca 1980” oraz powstania

ten to symboliczna data śmierci ostatniego walczącego

NSZZ „Solidarność”. Nie lada gratką dla wszystkich fanów
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Treningi

będziemy biegać i pomagać!
W tym roku odbędzie się druga edycja organizowanego przez Bank
ogólnopolskiego biegu sztafetowego pod hasłem „Pomagamy z każdym krokiem”.
17 września miłośnicy biegania i pomagania

Tego samego dnia odbędzie się finał akcji

Zapisy drużyn ruszają w kwietniu. W zeszłym

będą mogli uczestniczyć w 2. PKO Biegu

„Sport Generacja”, w tym roku sponsorowa-

roku w PKO Biegu Charytatywnym wystartowały

Charytatywnym odbywającym się równo-

nej przez PKO Bank Polski.

733 ekipy, czyli 3665 uczestników, którzy prze-

legle na stadionach 12 miast całej Polski.

Uczniowie z 15 szkół, które zakwalifikują się

mierzyli ponad 26 tys. okrążeń. Dzięki temu Fun-

Zawodnicy, tworzący pięcioosobowe druży-

do rywalizacji w maju, w czerwcu i we wrze-

dacja PKO Banku Polskiego przekazała na posiłki

ny, przez godzinę będą pokonywać kolejne

śniu, będą walczyły w biegach sztafetowych

dla potrzebujących dzieci w Polsce 632 tys. zł.

okrążenia, z których każde zostanie przeli-

o nagrody finansowe na zakup sprzętu spor-

czone na jeden posiłek dla dziecka.

towego dla swoich szkół.

Joanna Kornaga

Wybiegnij wiośnie naprzeciw!
Jeśli zapadliście w zimowy sen, to czas na pobudkę. Nie ma
lepszego momentu, aby zacząć ćwiczyć. Tylko jak zacząć?
Początkującym radzi Maciej Żukiewicz, trener BiegamBoLubię.

trener BiegamBoLubię

Czas na pierwszy biegowy krok! Jeżeli nie zacznie-

2 tygodniach zmieniamy proporcje: 3 minuty

rozciągać się na koniec każdego treningu przez

cie teraz, postanowienia noworoczne poczekają

biegu i 2 minuty marszu, a po kolejnym cyklu bie-

przynajmniej 5 minut (spokojnie, bez gwałtowne-

do kolejnej sylwestrowej zabawy.

gniemy przez 3 minuty, następnie odpoczywamy

go pogłębiania skłonów – do granicy bólu). W ten

przez 2 minuty. Po ok. 6–8 tygodniach będzie-

sposób rozciąganie będzie skuteczne i bezpieczne.

Jeśli zdecydowaliśmy się już na ten pierwszy

cie w stanie przebiec swobodnym tempem

krok, od czego powinniśmy zacząć?

30–40 minut. Droga do pierwszych biegów

Kiedy i gdzie najlepiej trenować?

Jeżeli rozpoczynacie przygodę z bieganiem, powin-

masowych stoi przed wami otworem!

Aby rozwijać się biegowo w sposób zdrowy i przemyślany, warto robić to pod okiem wykwalifiko-

niście przejść przez etap marszobiegów. Na po-

Foto: Archiwum

Maciej Żukiewicz

czątku więcej będzie chodzenia niż biegania, ale

Początki bywają trudne, szczególnie gdy ule-

wanego trenera. Idealnym rozwiązaniem jest akcja

nie martwcie się, to normalny proces. Organizm

gniemy kontuzjom. Jak im zapobiec?

BiegamBoLubię, której strategicznym partnerem

musi się przystosować do wysiłku.

Jeśli wznawiacie aktywność po długiej przerwie

jest od kilku lat PKO Bank Polski. Darmowe trenin-

lub dopiero rozpoczynacie przygodę z bieganiem,

gi odbywające się na ponad 80 stadionach lekko-

Na czym polegają marszobiegi?

ciało może się buntować. Układ ruchu potrzebuje

atletycznych w całej Polsce w soboty o godzinie

Zacznijcie od 3 minut marszu i 1 minuty lekkiego

czasu, aby się wzmocnić. Dlatego pierwszym na-

9.30 są przeznaczone zarówno dla początkują-

biegu, w tempie, w którym dalibyście radę swo-

wykiem, jaki warto sobie wyrobić na starcie spor-

cych, jak i bardziej zaawansowanych. Zaprasza-

bodnie rozmawiać. Oddychajcie spokojnie ustami,

towej drogi, jest wykonywanie gimnastyki rozcią-

my już od 2 kwietnia.

bo podczas wysiłku potrzebujecie znacznie więcej

gającej. Już kilka prostych ćwiczeń gibkościowych

tlenu niż w normalnym trybie funkcjonowania. Po

zminimalizuje ryzyko urazów. Pamiętajcie, aby

Rozmawiała Joanna Kornaga
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Tenis

red.) zagrają również m.in.: obrończyni tytułu Anna Schmiedlová, zwyciężczyni edycji 2014 Alizé

Tenisowe emocje
w Katowicach
Przez tydzień od 4 do 10 kwietnia 2016 roku
katowicki Spodek zamieni się w kort tenisowy,
na którym będą rywalizować światowej klasy
tenisistki, w tym oczywiście Agnieszka Radwańska.
PKO Bank Polski jest partnerem turnieju WTA
Katowice Open 2016. Czekają nas niezapomniane
emocje i radość kibicowania.

Cornet, a także Dominika Cibulkova oraz tegoroczna triumfatorka Rio Open 2016 Francesca
Schiavone. Dodatkowo imprezie będą towarzyszyły takie atrakcje, jak spotkania z zawodniczkami czy Kids Day dla najmłodszych.
PKO Bank Polski od wielu lat wspiera działania
na rzecz sportu, podejmując liczne inicjatywy
związane z promocją aktywności fizycznej i zdrowego trybu życia. Jedną z nich jest zapoczątkowany w 2013 roku autorski program „PKO Biegajmy razem”, którego celem jest popularyzacja
idei biegania połączonej z dobroczynnością.
Bank sponsoruje ok. 50 imprez biegowych rocznie w całej Polsce, np. PKO Silesia Marathon
w Katowicach. Angażuje się także w inne dyscypliny sportu – jako partner zawodów jeździeckich
Cavaliada Tour czy cyklu turniejów tenisowych
w Koszalinie. Do aktywności fizycznej zachęca

WTA Katowice Open to największy turniej te-

dziej popularny w Polsce. Miejmy nadzieję, że

również swoich pracowników. W Banku od kilku

nisowy w Polsce, który w tym roku odbędzie

kiedyś będzie jeszcze więcej takich imprez – po-

lat działają liczne sekcje biegowe, tenisa, jazdy

się po raz czwarty. Tym razem pod patrona-

wiedziała Radwańska w wywiadzie dla Polskiego

konnej, żeglarstwa czy jazdy na rowerze.

tem PKO Banku Polskiego. Zeszłoroczna edycja

Radia. Oprócz Isi (tak w środowisku sportowym

transmitowana była do ponad 70 krajów na

jest nazywana Agnieszka Radwańska – przyp.

całym świecie, a rozgrywki na żywo śledziło
ok. 20 tys. kibiców. – W tym roku od 4 do
10 kwietnia w hali Spodka i w Międzynarodowym Centrum Kongresowym znów będziemy
mogli kibicować wielu świetnym tenisistkom
– informuje Paweł Owczarz, dyrektor turnieju
WTA Katowice Open.
Mecze eliminacyjne zostaną rozegrane 2 i 3 kwietnia. Udział w zawodach potwierdziła Agnieszka
Radwańska, jedna z najlepszych „rakiet” świata,
obecnie na 3. pozycji w rankingu WTA.
– Dzięki takim imprezom tenis staje się coraz bar-

Agnieszka Radwańska będzie
jedną z uczestniczek WTA
Katowice Open 2016.
Partnerem turnieju jest
PKO Bank Polski.
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Rusowicz, Maleo Reggae Rockers, Voo Voo
czy brytyjska wokalistka o polskich korzeniach Katy Carr. Koncertowi towarzyszyły
multimedialne prezentacje sylwetek Bohaterów Niezłomnych. Gościem honorowym
uroczystości był Józef Bandzo ps. Jastrząb,
żołnierz niezłomny 3. i 5. Brygady Wileńskiej
Armii Krajowej. Oba wydarzenia transmitowa-

Śladem niezłomnych

ła Telewizja Polska.
Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych
obchodzony 1 marca poświęcony jest ludziom,
którzy po II wojnie światowej nie złożyli broni

Projekt „Wilczy ślad. Piosenki Niezłomnych” czy
widowisko „Niezłomnym honor” były częścią
uroczystości Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy
Wyklętych. Sponsorem tegorocznych obchodów
był PKO Bank Polski.

i w czasach komunizmu walczyli o wolną Polskę. Od 2011 roku jest oficjalnie obchodzonym,
ustawowym, świętem państwowym. O tegorocznych uroczystościach tysiącom warszawiaków przypominał wielki baner na rotundzie
z napisem „1 marca. Narodowy Dzień Żołnierzy
Wyklętych. Dziękujemy”. Wszystkie wydarzenia związane z obchodami Narodowego Dnia

Prawdziwy śpiewnik z piosenkami śpiewa-

Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Innym ważnym

Żołnierzy Wyklętych wspierał PKO Bank Polski,

nymi przez partyzantów niezłomnych był

wydarzeniem było widowisko „Niezłomnym

w tym także Bieg Tropem Wilczym w Świdniku

inspiracją do zrealizowania projektu „Wilczy

honor”. W Reducie Banku Polskiego wystąpili

i Stalowej Woli.

ślad. Piosenki Niezłomnych”, który rozpoczął

m.in.: Sebastian Karpiel-Bułecka, Organek,

tegoroczne uroczystości Narodowego Dnia

Kasia Kowalska, Halina Mlynkova, Ania

Ewa Maciejewska

Dziesięć i pół wieku po chrzcie
Musical „Jesus Christ Superstar” przygotowany przez
artystów Teatru Muzycznego w Poznaniu będzie jednym
z ważniejszych wydarzeń centralnych obchodów
1050. rocznicy Chrztu Polski. Sponsorem głównym
spektaklu jest PKO Bank Polski.

Spektakl to swoisty zapis ostatniego
tygodnia z życia Jezusa Chrystusa,
a historia przedstawiana jest zarówno
z perspektywy zwolenników, jak i przeciwników Chrystusa. Inscenizację przygotował Sebastian Gonciarz, a w roli tytułowej wystąpi Marek Piekarczyk. Musical

Foto: Pressfocus, Archiwum

uznawany jest za przełomowy w historii
Spektakl został przygotowany specjal-

chikatedrze poznańskiej pw. Św. Aposto-

gatunku (rock opera) i mimo swojej

nie na uroczystości, które odbędą się

łów Piotra i Pawła. Następnego dnia, na

kontrkulturowej otoczki zawiera humani-

w dniach 14–16 kwietnia br. w Wielkopol-

INEA Stadionie, w ramach jubileuszowych

styczne przesłanie, mocno zakorzenione

sce i Poznaniu, podobnie jak hymn „Tyś

obchodów pod hasłem „Gdzie chrzest, tam

w kulturze chrześcijańskiej, i do dziś robi

jest mój syn”, skomponowany przez Rober-

nadzieja” odbędzie się premiera kultowe-

kolosalne wrażenie.

ta Jansona do słów Iwony Waksmundzkiej.

go musicalu Andrew Lloyda Webbera pt.

Hymn będzie wykonany 15 kwietnia w ar-

„Jesus Christ Superstar”.

Ewa Maciejewska
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„BANKOMANIA”
I „BRAWO BANK”
W WIRTUALNEJ ODSŁONIE
Pobierz bezpłatnie elektroniczną wersję „Bankomanii”
i „Brawo Banku” na tablet lub smartfon. 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

