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BeZPIeCZNA  
PRzyszłOść już dziś
oszczędzanie to swoista inwestycja – w siebie, w przyszłość, bezpie-
czeństwo swoje i najbliższych. A także kwestia dobrych nawyków, które 
warto wpajać dzieciom, aby z czasem mogły cieszyć się wynikającymi 
z nich korzyściami. Do odkładania i mądrego inwestowania pieniędzy 
zachęcamy nie od dziś. I nie od dziś proponujemy całą gamę produktów 
ułatwiających pomnażanie środków.
Dlaczego wciąż niewielu z nas systematycznie oszczędza? w dużym 
stopniu dlatego, że jesteśmy społeczeństwem oczekującym natychmia-
stowych efektów swoich decyzji finansowych, podczas gdy oszczędza-
nie to proces zakrojony na wiele lat. Czas go rozpocząć! to tylko kwestia 
decyzji, bo sposobów na bezpieczne oszczędzanie i inwestowanie nie 
brakuje i każdy – bez względu na wiek i zasobność kieszeni – może znaleźć 
propozycję dla siebie. Zaczynając od najprostszego i właściwie pozba-
wionego ryzyka odkładania na lokacie, po inwestowanie w fundusze czy 
akcje notowane na Giełdzie Papierów wartościowych.
o czym warto pamiętać? wiele zależy od tego, jakie kwoty chce-
my na to przeznaczyć, czy na zyski liczymy w krótkiej czy dłuższej 
perspektywie i na jakie ryzyko możemy sobie pozwolić. każdy in-
westor powinien też dywersyfikować zawartość swojego portfela.  
Inwestowanie i oszczędzanie z Pko Bankiem Polskim daje mnóstwo moż-
liwości, także początkującym. I o tym właśnie piszemy w najnowszym 
wydaniu „Bankomanii”.

MAGDAleNA koPCIńskA
dePaRtaMent kOMunikacji kORPORacyjnej
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to tylko moda czy już trend?  
jak rozpoznać, czy dane zjawisko jest chwilowe,   

czy mamy do czynienia z trwałą tendencją?

TreNdy 
ryNkowe

Czy ktoś dziś pamięta, ja-
kie bluzki nosiły kobiety 

w latach 80. zeszłego stulecia? 
Z grubymi, wypychającymi bar-
ki poduchami wyglądały niczym 
Arnold schwarzenegger. I choć 
deformowały kobiecą sylwetkę, 
były niezwykle modne! Nie wia-
domo, kto pierwszy założył taką 
bluzkę ani kto pierwszy zbudo-
wał dom z licznymi wieżyczkami 
i wykuszami na wzór zamku Gar-
gamela, które do dziś widać na 
obrzeżach miast. to nieważne, 
kiedyś było to w modzie!  Albo jak 
moda na kupowanie akcji spółek 
internetowych, czyli dotcomów, 
na przełomie stuleci. to wtedy na 
rozwiniętych rynkach powstała 
pierwsza wielka bańka speku-
lacyjna, podobna do tej, która 
kilka lat później utworzyła się na 
rynku nieruchomości. skończyło 
się to wielką klapą, a mnóstwo 
ludzi straciło góry pieniędzy. Nie 
zrozumieliśmy wtedy ostrzeżenia 
przed kreatorami niebezpiecz-
nych mód. o nie, nie jestem 
przeciwnikiem mód czy też mody 

Moda tworzy się wtedy, gdy naśladujemy innych. Im więcej osób coś polubi i im dłużej to trwa,  
tym bardziej staje się trendy. taki mechanizm działa w tekstyliach, budownictwie, technologiach…  
i oczywiście w świecie finansów. Mody bywają różne, ale dzięki nim świat nie stoi w miejscu. 

jacek Ramotowski

kreaTOrzy mód  
i wypaTrywacze Trendów  

w ogóle. Nie ma w nich niczego 
złego, póki nie szkodzą. Gdyby 
nie mody, gospodarce byłoby 
trudniej się rozwijać. Co więcej, 
to właśnie one przynoszą niekie-
dy prawdziwe innowacje! Gdy 
zobaczyłem pierwszego iPho-
ne’a, pomyślałem sobie – ot, 
fajny gadżet, nowa moda. Dziś 

śpię ze smartfonem pod podusz-
ką i nie wyobrażam sobie życia 
bez niego. A zwłaszcza kontak-
tów z bankiem. tak, smartfony 
wkrótce zmienią oblicze banko-
wości. to już nie moda. to trend! 
Czasami coś, co wydaje się 
modą, może okazać się trendem 
albo się w niego zamienić. Moda 
jest przelotna, a trend trwały. 

Moda to długość sukienek w tym 
sezonie, a trend to skracanie ich 
z sezonu na sezon. o trendach 
bardzo często mówimy, opisu-
jąc gospodarkę. kiedy ceny ak-
cji rosną przez dłuższy czas, na 
giełdzie panuje trend wzrostowy. 
A gdy różnice cen z sesji na sesję 
są spore, ale ceny jednych rosną, 

innych spadają, a wartość indek-
sów co pewien czas wraca do 
wcześniejszego poziomu – mówi-
my o trendzie bocznym. w takim 
właśnie bocznym trendzie już od 
czterech lat jest indeks 20 naj-
większych spółek warszawskiego 
parkietu (wig20). najważniejszy 
trend, z jakim mamy do czynie-
nia teraz w Polsce, to deflacja 

bankOmania

i najniższe w historii stopy pro-
centowe. w marcu zakończył się 
trend ich obniżania i na kolejne 
obniżki się nie zanosi. Ale anality-
cy mówią, że podwyżek też długo 
nie będzie, być może aż do koń-
ca przyszłego roku. Mamy więc 
średnioterminowy trend stabili-
zacji stóp procentowych na bar-
dzo niskim poziomie, trzeba więc 
szukać dochodów z różnych ro-
dzajów inwestycji lub oszczędzać 
długoterminowo. trendy od mód 
różni jeszcze jedno. Mody można 
kreować, a trendów kreować się 
nie da. Powstają po cichu i jak 
woda drążą skałę. trzeba ich 
wypatrywać, bo najlepsze inwe-
stycje to te, których dokonuje-
my na początku kształtowania 
się trendu. kiedy trend już się 
ukształtuje, ponownie zamienia 
się w modę i dołączają do niego 
wszyscy. Z punktu widzenia in-
westycji najważniejsze to dobrze 
trafić w trend i on już sam ją po-
niesie. wypatrujmy zatem tren-
dów! Czas wychodzenia z kryzysu 
temu sprzyja.

Mody można kreować, a trendów kreować 
się nie da. Powstają po cichu i jak woda 
drążą skałę. Trzeba ich wypatrywać, bo 
najlepsze inwestycje to te, których dokonu-
jemy na początku kształtowania się trendu. 
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oszczędności pozwalają realizować plany i zapewniają komfort 
w sytuacjach kryzysowych. Dlatego warto odpowiedzieć sobie  
na pytanie: jak oszczędzać skutecznie? sposobów jest kilka.

porady 
baNku

kapiTał na najdłuższe  
wakacje TO kOniecznOść
Dlaczego tak istotne jest, żeby pomyśleć o oszczędzaniu  
długoterminowym? Choćby z powodu sytuacji gospodarczej,  
ale przede wszystkim przez wzgląd na przyszłość swoją i rodziny. 
Zastanówmy się, czy nie warto pomyśleć o odkładaniu pieniędzy  
już dziś, nawet niewielkich kwot, ale regularnie.

Jacek ramotowski

Dwa lata temu zmieniły się 
zasady dotyczące II filaru 

systemu emerytalnego, na który 
większość z nas bardzo liczyła. 
w efekcie do otwartych funduszy 
emerytalnych (Ofe) nie trafiają na 
tyle wysokie składki, aby zagwa-
rantować nam przyzwoity poziom 
życia na emeryturze. w związku 
z tym przechodzący na emeryturę 
w 2040 roku mogą liczyć najwyżej 
na 40 proc. płacy. i to właśnie je-
den z zasadniczych powodów, aby 
myśleniem o najdłuższych waka-
cjach zająć się samemu.

dobry moment
Choć stwierdzenie, że globalny kry-
zys finansowy mamy już za sobą, 
byłoby nadużyciem, to z pewnością 
można powiedzieć, że sytuacja go-
spodarcza sprzyja długoterminowe-
mu oszczędzaniu. Niemal wszędzie 
na świecie rynek się stabilizuje i na 
tym tle Polska rozwija się bardzo 

przyzwoicie, co wcześniej czy póź-
niej powinniśmy odczuć wszyscy. 
Parę miesięcy temu CBos przepro-
wadził badania, z których wynika, 
że zmiany, jakie zaszły w ofe, już 
w pewnym stopniu wpływają na 
nasze decyzje o indywidualnym 
oszczędzaniu na emeryturę. Go-
towość do startu z samodzielnym 
gromadzeniem środków zadeklaro-
wała prawie jedna piąta badanych. 
wprawdzie 60 proc. odpowiedzia-
ło, że nie ma takiego zamiaru, ale 
wyniki te potwierdzają raczej, że 
wszyscy odczuwamy potrzebę 
dodatkowego oszczędzania, choć 
zdecydowana większość z nas albo 
uważa, że nie ma wystarczających 
środków, albo zupełnie nie wie, jak 
się do tego zabrać.

inwestycja w przyszłość
jednym, choć nie jedynym, rozwią-
zaniem mogą być fundusze inwe-
stycyjne. Należy jednak zastrzec, 

że to forma pomnażania oszczęd-
ności wymagająca czasu. Na naj-
dłuższe wakacje trzeba oszczędzać 
długo i systematycznie, warto 
więc zacząć jak najwcześniej. we-
dług danych NBP na koniec ubie-
głego roku w funduszach inwesty-
cyjnych ulokowaliśmy 98,5 mld zł. 
to wciąż niewiele, bo zaledwie  
6 proc. wszystkich oszczędności. 
Ale w samym ostatnim kwartale 
powierzyliśmy im aż 3,1 mld zł. to 
znaczy, że zainteresowanie fun-
duszami inwestycyjnymi rośnie. 
Dlaczego? Może właśnie dlatego, 
że co piąty z nas znajduje odpo-
wiedź, iż warto spróbować tej for-
my oszczędzania na przyszłość. Co 
więcej, z badań przeprowadzonych 
przez Izbę Zarządzających fundu-
szami i Aktywami, instytucję zrze-
szającą towarzystwa funduszy 
Inwestycyjnych, wynika, że blisko 
co druga osoba, która klientem 
funduszy inwestycyjnych jeszcze 

nie jest, nie wyklucza, że wcześ-
niej czy później kupi jednostki  
uczestnictwa. 

jednostka pracuje
oszczędzanie poprzez kupno jed-
nostek uczestnictwa funduszy 
inwestycyjnych ma jedną wielką 
zaletę, którą dostrzegła większość 
ankietowanych. fundusze dają 
spore szanse na szybsze pomna-
żanie oszczędności. Nie wymagają 
specjalistycznej wiedzy, jaka przy-
daje się np. w inwestycjach giełdo-
wych. Dodatkowo fundusze mają 
jeszcze jedną zaletę, zwłaszcza dla 
tych, którzy boją się ryzyka. Nie-
które z nich, jak pieniężne czy obli-
gacji skarbowych, proponują ryzy-
ko porównywalne z inwestycjami 
uważanymi za najbardziej bez-
pieczne, a więc z lokatami. warto 
się im przyjrzeć, jeśli chcemy, żeby 
nasze pieniądze pracowały. Inwe-
stowanie w fundusze to także pro-
pozycja dla ludzi młodszych, bar-
dziej skłonnych do podejmowania 
ryzyka i mających przed sobą wię-
cej czasu, żeby oszczędzać. wy-
starczy tylko rozsądnie poszukać.

więcej informacji na: 
bankomania.pkobp.pl
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Banki, towarzystwa funduszy inwesty-
cyjnych, towarzystwa ubezpieczeniowe 
czy powszechne towarzystwa emerytalne 
mają w ofercie produkty systematycznego 
oszczędzania.

cO wybieramy,  
gdy Oszczędzamy?
to, że warto oszczędzać, wiemy doskonale! Nawet przy niskiej inflacji,  
a co za tym idzie – niskich stopach procentowych produktów bankowych. 
Pojawia się jednak pytanie: w jaki sposób? oto, co możemy wybrać.

Grzegorz Culepa

nym i wygodnym. Można je zało-
żyć bez deklarowania minimalnej 
kwoty, a oszczędzanie zacząć już 
od pierwszej złotówki i – co ważne 
– zachować stały dostęp do zde-
ponowanej gotówki.

systematyczny program 
tym, którzy dopiero zaczynają 
budować kapitał, banki oferu-
ją programy systematycznego 
oszczędzania. Umożliwiają one 
odkładanie nawet małych kwot, 

np. 100–200 zł, które wpłacane 
regularnie z czasem dadzą pokaź-
ną sumę. Mogą funkcjonować na 
zasadzie zwykłej bankowej lokaty, 
czyli podlegać oprocentowaniu 
ustalanemu przez bank lub we-
dług rynkowej stawki wiBOR. 
Istnieją też programy, które łączą 
w sobie elementy lokaty bankowej 
oraz inwestycji w papiery warto-
ściowe lub jednostki uczestnictwa 
funduszy inwestycyjnych. w ofer-
cie Pko Banku Polskiego znajdzie-
my dwa produkty w formie lokat 

oszczędzanie na lokacie albo 
na koncie oszczędnościo-

wym to możliwość najprostsza 
i właściwie pozbawiona ryzyka. 
Depozyt bankowy najczęściej 
ma charakter zwykłej lokaty, 
z określoną stopą procento-
wą i okresem umownym, po 
którym naliczone odsetki zo-
staną wypłacone wraz z kapi-
tałem. Pko Bank Polski oferu-
je lokaty terminowe na różne 
okresy umowne – od 1 dnia do  
36 miesięcy.

prosto i bez wysiłku
osobom, które nie są pewne, na 
jak długo mogą ulokować swoje 
oszczędności, banki oferują lo-
katy progresywne. w większości 
przypadków dopuszczają wypła-
tę w dowolnym momencie, bez 
utraty całości odsetek. w ofercie 
Pko Banku Polskiego znajduje 
się ich kilka – do najpopularniej-
szych należą lokata 3+3 na nowe 
środki (6-miesięczna) oraz lokata 
3+9+12 na nowe środki (24-mie-
sięczna). 
Do lokat bankowych bardzo często 
porównuje się rachunek oszczęd-
nościowy. Choć ich wspólnym 
mianownikiem jest gromadzenie 
oszczędności, warto pamiętać, że 
produkty te mają inne przezna-
czenie. konto oszczędnościowe 
jest narzędziem bardziej elastycz-

systematycznego oszczędzania  
– kapitał na Marzenia oraz kapitał 
na emeryturę. 

Oszczędzanie przez inwestowanie 
Banki, towarzystwa funduszy 
inwestycyjnych, towarzystwa 
ubezpieczeniowe, powszechne to-
warzystwa emerytalne czy inne 
liczące się instytucje na rynku 
usług finansowych mają w ofer-
cie produkty systematycznego 
oszczędzania. w przypadku to-

warzystw emerytalnych jest to 
przede wszystkim oferta związana 
z indywidualnym kontem emery-
talnym Ike oraz indywidualnym 
kontem zabezpieczenia emerytal-
nego IkZe. Podobnie jak banko-
we programy systematycznego 
oszczędzania pozwalają one na 
odkładnie małych kwot, dając 
przy tym ulgi w podatku docho-
dowym:
•  ike – przy wypłacie emerytury 

z tego konta nie zapłacimy po-
datku od zysków kapitałowych, 

•  IkZe – przy wpłatach na konto 
emerytalne zyskujemy odlicze-
nie od dochodu (odliczenie wpłat 
ma miejsce przy rozliczeniu rocz-
nego podatku dochodowego). 

w grupie kapitałowej Pko Banku 
Polskiego, oprócz Pko BP Banko-
wego Pte, konta emerytalne ofe-
ruje także Dom Maklerski Pko.

długoterminowa strategia
towarzystwa funduszy inwesty-
cyjnych – wzorem banków – ofe-
rują możliwość systematycznego 
oszczędzania. Proponują gotowe 
plany inwestycyjne, które podob-
nie jak bankowe plany systema-
tycznego oszczędzania zwykle 
opierają się na comiesięcznych 
wpłatach niewielkich kwot, inwe-
stowanych w fundusze zgodnie 
ze strategią zaakceptowaną przez 
klienta przy podpisywaniu umo-
wy. Zazwyczaj zakłada ona niski, 
umiarkowany lub wysoki poziom 
ryzyka inwestycyjnego, któremu 
odpowiada niski, średni lub wyso-
ki poziom oczekiwanego dochodu. 
Duże możliwości w tym zakresie 
daje na przykład oferta Pko tfI. 
w podobny sposób działają ofe-
rowane przez Pko Ubezpieczenia 
produkty: Polisa Długotermino-
wego oszczędzania oraz Polisa 
Długoterminowego Inwestowa-
nia, które umożliwiają systema-
tyczne odkładanie małych kwot 
lub jednorazową wpłatę większej 
sumy. są to ubezpieczenia na ży-
cie, w których środki lokowane 
są w ubezpieczeniowe fundusze 
kapitałowe z możliwością wybo-
ru strategii inwestycyjnych. Poza 
funkcją oszczędzania produkty 
te pełnią również funkcję ubez-
pieczenia ochronnego. Poziom 
ochrony wybiera zawierający 
umowę ubezpieczenia. szukając 
odpowiedniego produktu dla sie-
bie, warto też pamiętać o możli-
wości inwestowania na giełdzie 
czy w obligacje.
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Źródło: kNf, publikacja „ABC inwestowania w fundusze inwestycyjne”

kapitał na przyszłość warto budować od teraz, 
niezależnie od tego, ile mamy lat i jak zarabiamy. 
Najważniejsza jest systematyczność. 

budowaNIe 
kapITału

jak działa fundusz inwesTycyjny?
Powiedzenie „pewne jak w banku” należałoby rozszerzyć na „pewne jak w banku i funduszu 
inwestycyjnym”. to, zarówno w Polsce, jak i na świecie, jeden z najbardziej regulowanych  
i kontrolowanych produktów finansowych. 

Małgorzata osuch

Na całym świecie fundusze 
inwestycyjne są żelaznym 

składnikiem portfela każdej oso-
by, która chce zabezpieczyć przy-
szłość swoją i najbliższych. o ich 
popularności przesądza wiele 
zalet, w tym maksymalna ochro-
na interesu inwestorów. stabilne 
funkcjonowanie systemu funduszy 
inwestycyjnych w Polsce zapew-
niają zapisy ustawy z 27 maja 
2004 roku o funduszach inwesty-
cyjnych, unijnej dyrektywy UCIts 

z 2009 roku oraz wiele innych 
krajowych i unijnych przepisów  
– w tym w szczególności MifID. 

bankructwo wykluczone
jak to działa? funduszami za-
rządzają towarzystwa funduszy 
inwestycyjnych (tfi), czyli pod-
mioty spełniające rygory zapi-
sane w ustawie o funduszach 
inwestycyjnych. Nakładają one 
na tfI m.in. obowiązek działania 
w interesie uczestników w oparciu  

o strategię inwestycyjną, przestrze-
gania wymogów kapitałowych, 
dokumentowania źródeł podjętych 
decyzji oraz kontroli wewnętrznej. 
Najważniejszy z punktu widzenia 
bezpieczeństwa powierzonych 
oszczędności jest zapis mówiący 
o tym, że towarzystwo i zarządza-
ne przez nie fundusze mają odrębną 
osobowość prawną, a każdy fun-
dusz – odrębną masę majątkową. 
to ważna informacja, choć może 
brzmi nieco skomplikowanie. Cho-

dzi o to, że fundusz nie może zban-
krutować, nawet jeśli zarządzające 
nim tfI miałoby kłopoty. Pieniądze 
powierzane funduszowi i naby-
wane za nie aktywa nie stanowią 
majątku tfI. Aktywa są przecho-
wywane w banku-depozytariuszu, 
którym może być jedynie duży, 
silny bank, dysponujący wyso-
kim kapitałem własnym. ochrona 
uczestników funduszy idzie jeszcze 
dalej: nawet w przypadku bankruc-
twa banku-depozytariusza aktywa 
funduszu są wyłączone z masy 
upadłościowej banku.

pod niejedną lupą
Na co dzień tfI podlegają licznym 
obowiązkom informacyjnym. każ-
dy fundusz musi mieć m.in. swój 
statut, opisujący jego organizację 
i sposób działania, a towarzy-
stwa zarządzające funduszami 
zobowiązane są do okresowych 
publikacji raportów i sprawozdań 
finansowych, zawierających m.in. 
informacje o strukturze portfela 
danego funduszu oraz rachunek 
jego zysków i strat. tfI składają 
też cykliczne dokumenty i analizy 
do instytucji regulujących, jak ko-
misja Nadzoru finansowego, bądź 

Zarządzający 
aktywami 

TFI

Fundusz
inwestycyjny

Uczestnik
funduszu

Depozytariusz

Lokaty,
aktywa funduszu

zarządzanie aktywami

tytuły
uczestnictwa rejestr

aktywów

wpłaty/wypłaty
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dla wszysTkich   
i dla każdegO
jak dotąd nie wymyślono lepszej formy 
powszechnego inwestowania niż fundusz 
inwestycyjny. w Polsce funkcjonuje ich 
kilkaset, w tym ponad 30 oferowanych  
przez Pko tfI. Aby wybrać odpowiedni,  
warto wiedzieć, czym się od siebie różnią.

Małgorzata osuch

Dzięki prostocie inwestowa-
nia i niskim kwotom wpłat 

z zalet funduszy mogą korzystać 
wszyscy, a każdy indywidual-
nie ma szansę stworzyć własny, 
niepowtarzalny wzorzec portfela 
inwestycyjnego. Do wyboru są 
fundusze zarówno dla osób, któ-
re w imię potencjalnych zysków 
chętnie podejmą ryzyko inwesto-

wania, jak i dla tych stroniących 
od niepewności. fundusze lokujące 
środki w polskie akcje czy obliga-
cje, a także celujące w atrakcyjne 
inwestycje w odległych krajach. 
Na rynku nie ma dwóch takich sa-
mych funduszy, a ich oferta stale 
jest urozmaicana. Im szerszy ich 
wybór, tym większa możliwość 
dywersyfikacji, czyli zbudowania 

koszyka funduszy inwestujących 
w różne instrumenty z rynków 
całego świata. Zatem jaki wy-
brać? wszystko zależy od indywi-
dualnych oczekiwań i możliwości  
inwestora. 

akcje czy obligacje
fundusze agresywne inwestują 
większość (nawet do 100 proc.) 
aktywów w akcje, fundusze obliga-
cyjne w papiery emitowane przez 
rządy oraz korporacje, fundusze 
rynku pieniężnego lokują środki 
w krótkoterminowe instrumenty 
rynku pieniężnego, a fundusze hy-
brydowe, w różnych proporcjach, 
angażują się na rynkach akcji i ob-
ligacji. to podstawowy, historycz-
ny podział, ale współcześnie każdą 
z tych kategorii reprezentują fun-
dusze, które dodatkowo różnią się 
wieloma parametrami i polityką 
inwestycyjną. Poza klasycznymi 
funduszami krajowych lub zagra-
nicznych akcji dostępne są złożone 
strategie. Przykładowo, fundusze 
akcyjne mogą naśladować zacho-
wanie poszczególnych indeksów 
giełdowych (fundusze indeksowe) 
– wartość naszej inwestycji będzie 

monitorujących rynek funduszy, 
jak Izba Zarządzających fundu-
szami i Aktywami. Dane o tym 
rynku zbierają także inne instytu-
cje, np. NBP czy GUs. 
fundusze są zabezpieczone przed 
ryzykami systemowymi na wielu 
poziomach. trzeba jednak pamię-
tać, że żadne regulacje nie uchro-
nią uczestników funduszy przed 
ryzykiem poniesienia straty na sku-
tek niekorzystnych zmian cen akcji, 
obligacji czy surowców. o jego mi-
nimalizację – poprzez odpowiednią 
strategię inwestowania – musimy 
już zadbać we własnym zakresie. 

naczynia połączone
o to, by wpłaty uczestników 
szybko i bezpiecznie zamieniły się 
w jednostki uczestnictwa, a na-
stępnie były możliwie efektywnie 
inwestowane, dba kilka ściśle po-
wiązanych ze sobą instytucji.
·  Tfi – jedyne podmioty upraw-
nione do tworzenia, zarządza-
nia i reprezentowania funduszy. 
Mogą samodzielnie zarządzać 
środkami lub powierzyć tę czyn-
ność innym podmiotom, spełnia-
jącym ustawowe wymogi.

·  depozytariusz – niezależna od 
towarzystwa instytucja prowa-
dząca rachunek, na który trafia-
ją wpłaty uczestników. Bank-de-
pozytariusz jest zobowiązany do 
prowadzenia rejestru aktywów 
funduszu oraz kontrolowania 
prawidłowości zarządzania fun-
duszem i ustalania wartości ak-
tywów netto.

·  agent transferowy (rozliczenio-
wy) – nieobowiązkowy, ale po-
wszechny element systemu: tfI 
zlecają agentom, czyli wyspe-
cjalizowanym podmiotom, ob-
sługę rozliczeniową i techniczną 
funduszu (prowadzenie rejestru 
uczestników i historii ich trans-
akcji, dystrybucję powiadomień, 
przyjmowanie reklamacji, pełno-
mocnictw itp.).fo
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się wtedy zmieniać w rytm ruchów 
np. wig20. stosuje się także inne 
kryterium podziału – akcyjne mogą 
być nastawione na wzrost lub do-
chód. w pierwszym przypadku  
inwestorzy liczą, że wzrost wartości 
ich inwestycji będzie warunkowa-
ny rosnącym kursem akcji posia-
danych spółek, fundusze docho-
dowe zaś lokują środki w papiery 
spółek z dobrymi perspektywami 
rozwoju i dodatkowo przyno-
szą stały dochód, np. w postaci  
dywidendy. 
fundusze obligacyjne charaktery-
zują się różnym udziałem poszcze-
gólnych rodzajów papierów – im 
silniejsze zaangażowanie w papiery 
korporacyjne, tym większy poten-
cjał zysku, ale też większe ryzyko 
okresowych strat. te hybrydowe 
dzielą się zwyczajowo na fundusze 
stabilnego wzrostu oraz zrówno-
ważone. Przedstawiciele pierwszej 
grupy prowadzą konserwatywną 
politykę, zakładającą niższy udział 
akcji (do 30–40 proc.) i mniejszą 
zmienność wyceny. Zarządzający 
funduszami zrównoważonymi lo-
kują w akcje większą część portfela 
(do 50–60 proc.). zazwyczaj stosu-
ją przy tym strategię aktywnej alo-
kacji, czyli dopasowania proporcji 
pomiędzy akcjami i obligacjami do 
aktualnej sytuacji na rynku. 

polska czy świat
Gospodarki poszczególnych kra-
jów rozwijają się w różnym tempie, 
odmienne są także ich widoki na 
przyszłość. Dlatego warto dywer-
syfikować oszczędności również 
pod kątem geograficznym, dzieląc 
środki pomiędzy fundusze krajowe 
(inwestujące w akcje notowane na 
warszawskiej GPw, obligacje pol-
skiego rządu lub najlepszych kra-
jowych firm itd.) oraz zagranicz-
ne. Ich zasięg może obejmować 
jeden kraj (np. PkO akcji Rynku 
japońskiego), region (np. PkO ak-
cji Rynku europejskiego) lub – jak 

PkO akcji Rynków wschodzących 
– grupę krajów o podobnym po-
ziomie rozwoju i perspektywach. 
w ofercie większości tfI są także 
fundusze, które – jak np. Pko stra-
tegicznej Alokacji – nie wiążą się 
„sztywno” z wybranym regionem 
świata, ale aktywnie poszukują 
najlepszych przy danych okolicz-
nościach inwestycji na różnych 
rynkach – od Nowego jorku przez 
warszawę po tokio. 
ofertę każdego tfI uzupełniają 
fundusze branżowe, inwestujące 
w wybrane sektory gospodarki 
(np. PkO technologii i innowacji). 
Na świecie popularne są także te 
alternatywne, lokujące aktywa 
np. w nieruchomości, fundusze 
private/venture capital (poszuku-
jące atrakcyjnych spółek na wcze-
snym etapie rozwoju) czy fundusze 
hedgingowe (dążące do wypra-
cowania zysku niezależnie od ko-
niunktury, przy wykorzystaniu zło-
żonych strategii spekulacyjnych). 

pod skutecznym parasolem
Powszechnie używamy słowa 
fundusz, tymczasem w ofercie tfI 
dominują subfundusze. oba pro-
dukty umożliwiają budowę kapi-
tału zgodnie z wybraną przez nas 
polityką inwestycyjną i podobnie 
wygląda nabywanie jednostek. 
Co je różni? to, że konwersja, czyli 
przenoszenie środków pomiędzy 
subfunduszami wchodzącymi 
w skład jednego funduszu para-
solowego, nie wiąże się z koniecz-
nością zapłacenia podatku od 
dochodów kapitałowych. Podatek 
jest uiszczany dopiero na końcu, 
przy ostatecznym umorzeniu jed-
nostek. Co to oznacza? Załóżmy, 
że w portfelu mamy fundusz, któ-
ry odnotował stratę, i drugi, który 
przyniósł zyski. jeśli zdecyduje-
my się wycofać z obu inwestycji, 
zapłacimy podatek od całego 
wypracowanego przez drugi fun-
dusz dochodu, strata nie zostanie 

uwzględniona. w przypadku sub-
funduszy wydzielonych w ramach 
jednego „parasola” odprowadzimy 
podatek tylko od różnicy pomię-
dzy zyskiem a stratą. ten podat-
kowy atut subfunduszy jest nie-
oceniony przy długoterminowym 
oszczędzaniu, kiedy zakładamy 
dokonywanie zmian w strukturze 
portfela. Na pewno warto rozwa-

żyć stopniowe zwiększanie udziału 
funduszy „bezpiecznych” w miarę 
zbliżania się do celu inwestycji. 
opierając koszyk na subfundu-
szach jednego „parasola”, odra-
czamy zapłatę podatku o wiele lat. 
to oznacza, że przez cały ten okres 
na naszą przyszłość będzie „pra-
cować” większy kapitał, co ma wy-
mierny wpływ na końcowy wynik.

fundusz inwesTycyjny – słOwnik 

fundusz inwestycyjny – forma zbiorowego inwestowania pieniędzy. 
fundusz powstaje w wyniku połączenia pieniędzy osób chcących ko-
rzystnie zainwestować swoje oszczędności. środki inwestowane są 
m.in. w akcje, bony skarbowe i obligacje. fundusze Pko tfI dążą do 
osiągania zysków wyższych od tradycyjnych lokat bankowych.
kiid – kluczowe informacje dla inwestorów (key investor information 
document) to zbiór informacji pozwalających poznać charakter funduszu 
i związane z nim ryzyko. jest on wymagany przez przepisy prawa i zastą-
pił skrót prospektu informacyjnego funduszy Inwestycyjnych otwartych 
(fiO) i specjalnych funduszy inwestycyjnych Otwartych (sfiO). klienci tfi 
znajdą tu takie dane, jak: jego polityka inwestycyjna, profil ryzyka i zysku, 
koszty i opłaty oraz wyniki uzyskiwane w przeszłości. 
jednostka uczestnictwa – reprezentuje jednakowe w ramach poszcze-
gólnych kategorii prawa majątkowe uczestników funduszu inwestycyj-
nego otwartego określone prawem i statutem. jednostki uczestnictwa 
dzielą się na kategorie w zależności od metody pobierania opłaty ma-
nipulacyjnej i wysokości kosztów pobieranych od aktywów funduszu 
przypadających na daną jednostkę uczestnictwa.
cena jednostki uczestnictwa – jednostki uczestnictwa funduszu są wy-
ceniane zazwyczaj każdego dnia, w którym ma miejsce sesja na GPw. 
odbywa się to na podstawie wyceny aktywów netto funduszu i po-
dzieleniu ich przez liczbę przydzielonych i zarejestrowanych jednostek 
uczestnictwa w dniu wyceny. wyceny jednostek uczestnictwa z danego 
dnia podawane są na stronie: www.pkotfi.pl.
dzień wyceny – każdy dzień, w którym odbywa się sesja na Giełdzie 
Papierów wartościowych w warszawie s.A.
fundusz inwestycyjny zamknięty (fiz) – jedna z form funduszy inwesty-
cyjnych. fundusz ten emituje w seriach certyfikaty inwestycyjne będące 
papierami wartościowymi. Certyfikaty funduszu mogą być przedmiotem 
notowań na rynku giełdowym. oznacza to, że w odróżnieniu od fundu-
szu inwestycyjnego otwartego fIZ nie oferuje inwestorom swoich tytu-
łów uczestnictwa codziennie, tylko w określonych terminach. Podobnie 
jest w przypadku wykupu tytułów uczestnictwa – może się on odbywać, 
zgodnie ze statutem funduszu, jedynie co pewien czas (bądź w ogóle, 
jeżeli statut tak stanowi).
więcej informacji ważnych dla początkującego inwestora można zna-
leźć w zakładce bankowiki na stronie bankomania.pkobp.pl
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najłaTwiejszy 
pierwszy krOk
jesteśmy społeczeństwem na dorobku, niecierpliwym i oczekującym 
szybkich efektów, także finansowych – twierdzą specjaliści – a oszczędzanie 
ciągle uznajemy za coś trudnego. tymczasem to proste, jeśli wiemy, z jakich 
produktów korzystać. jednym z nich są fundusze inwestycyjne. 

Małgorzata osuch

przez 7 lat, przy 5-proc. stopie 
zwrotu, zyskamy 20 tys. zł. jak 
zacząć inwestować w fundusze?

na dobry początek
Aby rozpocząć tę przygodę, nie 
trzeba dysponować pokaźną 
sumą. Najważniejsze to podjąć 
decyzję. Potem należy wyzna-
czyć cel oszczędzania, uwzględ-
niając możliwości finansowe 
i skłonność do ryzyka. warto 
też określić czas, pamiętając, że 
fundusze to inwestycja długoter-
minowa, oraz spodziewany zysk. 

Inwestycja w fundusze jest 
jednym z łatwiejszych i sku-

tecznych sposobów oszczędza-
nia. Aby się o tym przekonać, 
wystarczy zrobić prosty test. 
spróbujmy przez miesiąc być 
bardziej świadomym konsumen-
tem: porównywać ceny, unikać 
kupowania zbędnych produktów, 
krytycznie podchodzić do pro-
mocji… Na pewno uda się zaosz-
czędzić minimum 100 zł, a to już 
wystarczy, aby zacząć inwesto-
wać. A jeśli wygospodarujemy  
200 zł miesięcznie, to inwestując 

Co to znaczy? oczekując wyż-
szych zysków, zazwyczaj wybie-
ramy fundusze inwestujące od-
ważniej, np. w akcje, a stroniąc 
od ryzyka, mniej ryzykowne, np. 
w obligacje. 

szczęśliwy start
Inwestowanie w fundusze Pko 
tfI można zacząć na trzy spo-
soby: przez internet – serwis 
transakcyjny iPko lub system 
Pko tfI fundusze, telefonicznie 
– dzwoniąc na infolinię lub w od-
dziale Pko Banku Polskiego. Na 

początek należy wypełnić tzw. 
kwestionariusz MifID, m.in. de-
finiujący oczekiwania i stopień 
wiedzy inwestora, potem dorad-
ca pomoże otworzyć rachunek-
-rejestr uczestnika w wybranym 
funduszu/funduszach i poinfor-
muje, jak dokonać wpłaty. 

dobre rady
ważną wskazówką, nie tylko dla 
początkującego inwestora, jest 
to, aby dywersyfikować swo-
je inwestycje, czyli inwestować 
środki w fundusze o różnym 
stopniu ryzyka. to pomoże zmini-
malizować ewentualną stratę lub 
jej rozmiar. Co jeszcze jest istot-
ne? Aby unikać inwestowania 
w czasie hossy i wycofywania 
środków podczas bessy. I co naj-
ważniejsze, nie podejmować de-
cyzji finansowych pod wpływem 
medialnych doniesień i emocji. 
to utrudnia racjonalne myślenie, 
kluczowe w inwestycjach. 

pomoc od zaraz
Inwestycje w fundusze nie wy-
magają specjalistycznej wiedzy 
ani znajomości rynku finanso-
wego. taką mają specjaliści Pko 
tfI, którzy na bieżąco mogą po-
móc i doradzić. Dobrym źródłem 
informacji na temat rynku fundu-
szy inwestycyjnych jest platfor-
ma prowadzona przez niezależny 
ośrodek badawczy monitorujący 
ten rynek – Analizy online. Znaj-
dują się tam informacje na te-
mat poszczególnych towarzystw 
funduszy Inwestycyjnych i ich 
produktów, wyniki inwestycyj-
ne, ratingi, okresowe podsumo-
wania wyników czy komentarze. 
Pomocną stroną będzie zawsze: 
www.pkotfi.pl.

więcej informacji na: 
bankomania.pkobp.pl
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Motywów, które zachęcają 
do spróbowania swoich 

sił na giełdzie, jest wiele. Naj-
częściej to chęć powiększenia 
swojego majątku. Giełda daje 
prawie nieograniczone możli-
wości zarabiania, ale wysokość 
zysku jest ściśle związana z po-
ziomem ryzyka podejmowa-
nego przez inwestora. trudno 
jednoznacznie oszacować pro-
centowo wartość, jaką można 
zarobić na GPw. Na rynku zda-
rzają się lata bessy, kiedy to 

inwestowanie na giełdzie wiąże 
się ze stratą, jak i okresy hossy, 
kiedy stopy zwrotu są napraw-
dę wysokie. wtedy ten rodzaj 
inwestycji znacznie przewyższa 
inne bezpieczne formy lokowa-
nia pieniędzy, takie jak obligacje 
czy lokaty. Na pewno jednak 
inwestycja w akcje giełdowe to 
proces długoterminowy. 

kapitał z zyskiem
Dla wielu inwestorów giełda jest 
sposobem na dywersyfikację 

na giełdę, gOTOwi, sTarT!
Dla spłacających kredyty niskie stopy procentowe to wymarzony prezent. Dla chcących 
pomnażać kapitał – doskonała okazja do poszukania dodatkowych rozwiązań obok lokat,  
np. papierów wartościowych. od czego zacząć przygodę z inwestowaniem na giełdzie?  
o czym trzeba pamiętać, a co po prostu wiedzieć?      

Stanisław król

przychodów, czyli dodatkowym 
źródłem dochodu – poza pensją, 
własnym biznesem czy na przy-
kład inwestowaniem w nieru-
chomości. Inni traktują tę dzia-
łalność jako ochronę wartości 
kapitału przed inflacją czy formę 
pomnażania majątku z myślą 
o emeryturze. Nie brakuje rów-
nież osób chcących po prostu 
zostać akcjonariuszami przedsię-
biorstwa, które znają i cenią. jest 
to szczególnie widoczne, kiedy 
jakaś duża i znana w Polsce fir-

ma wchodzi na giełdę. Zazwyczaj 
w takich sytuacjach bardzo wielu 
inwestorów otwiera swój pierw-
szy rachunek inwestycyjny. 

świadome inwestowanie
wbrew obiegowej opinii inwe-
stowanie na giełdzie nie wy-
maga rozległej wiedzy ekono-
micznej, niezliczonych technik 
inwestowania i funkcjonowania 
rynków kapitałowych. Powo-
dzenie w inwestycjach nie wy-
maga również długich analiz 
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czy wielogodzinnych obserwa-
cji notowań spółek. są jednak 
podstawy, które powinien znać 
każdy początkujący inwestor 
giełdowy. Pozwolą one po-
dejmować świadome decyzje 
i pomogą uniknąć kosztownych 
błędów. Co trzeba wiedzieć na 
pewno?
Giełda jest instytucją publicz-
ną, w ramach której organizo-
wany jest handel określonymi 
walorami, tj. akcjami różnych  
spółek po cenach wyznacza-
nych na podstawie ofert kupna 
i sprzedaży. 
Akcja jest papierem wartościo-
wym, stwierdzającym udział 
jego właściciela w kapitale 
przedsiębiorstwa, które ma 
status prawny spółki akcyjnej. 
jako że akcje emitowane są 
przez konkretne firmy (o statu-
sie spółki akcyjnej), inwestor 
w momencie zakupu danej akcji 
staje się współwłaścicielem da-
nego przedsiębiorstwa.
transakcje można wykonywać 
tylko za pośrednictwem biura  

dOm maklerski – słOwnik

dom maklerski – instytucja pośred-
nicząca w obrocie instrumentami fi-
nansowymi na giełdzie. wśród ofe-
rowanych usług znajdują się m.in. 
wykonywanie zleceń kupna lub 
sprzedaży instrumentów finanso-
wych czy prowadzenie rachunków 
inwestycyjnych, na których ewi-
dencjonowane są akcje, obligacje 
i inne instrumenty finansowe.
giełda papierów wartościowych 
(gpw) – instytucja organizująca 
obrót instrumentami finansowymi.
analiza techniczna – analiza kur-
sów i wykresów instrumentów fi-
nansowych, której celem jest pro-
gnozowanie zachowania kursów 
papierów wartościowych w opar-

ciu o dane dotyczące zmian tych 
kursów w przeszłości.
analiza fundamentalna – analiza 
mająca na celu określenie wyceny 
danego papieru wartościowego 
w oparciu o dane finansowe i sy-
tuację ekonomiczną emitenta.
makler – osoba pracująca w biu-
rze maklerskim, zajmująca się 
realizowaniem transakcji kupna 
i sprzedaży, posiadająca stosow-
ną licencję.
bessa – termin określający dłu-
gotrwały spadek kursów akcji 
lub innych instrumentów finanso-
wych. Gdy kursy spadają i panuje 
bessa, okres ten nazywany jest 
również rynkiem niedźwiedzia.

warszawski indeks giełdowy 
(wig) – jeden z podstawowych in-
deksów giełdowych na Giełdzie Pa-
pierów wartościowych w warsza-
wie s.A., odzwierciedlający ogólną 
sytuację na polskim rynku akcji.
hossa – termin określający dłu-
gotrwały wzrost kursów akcji lub 
innych instrumentów finanso-
wych. Gdy kursy rosną i panuje 
hossa, okres ten nazywany jest 
również rynkiem byka.
Obrót – wartość zawartych trans-
akcji w danym okresie.
sesja giełdowa – okres, w którym 
mogą być składane zlecenia gieł-
dowe. Na GPw sesja odbywa się 
w godzinach 8.30–17.05. 

komisja nadzoru finansowego 
(knf) – organ sprawujący nad-
zór nad polskim rynkiem finan-
sowym. kNf wydaje zezwolenia 
na prowadzenie działalności ma-
klerskiej, wykonywanie zawodu 
maklera czy też wprowadzanie 
papierów wartościowych do ob-
rotu.
rachunek inwestycyjny – rachu-
nek umożliwiający inwestowanie 
na giełdzie. Zapisywane są na nim 
instrumenty finansowe. 

więcej informacji ważnych dla 
początkującego inwestora można 
znaleźć w zakładce bankowiki na 
stronie bankomania.pkobp.pl

lub domu maklerskiego. Inwe-
storzy mogą kupować akcje od 
innych inwestorów w celu ich 
późniejszej sprzedaży. wzrost 
ceny akcji w trakcie jej posiada-
nia oznacza, że inwestor zarobił. 
Dodatkowo niektóre spółki no-
towane na giełdzie wypłacają 
posiadaczom swoich akcji, czy-
li akcjonariuszom, dywidendę  
będącą częścią rocznego zysku 
danej firmy. 
warto pamiętać, że cena ak-
cji zależy od popytu i podaży. 
w związku z tym to inwestorzy 
decydują, ile ich zdaniem war-
ta jest jedna akcja. Największe 
zmiany cen można zazwyczaj 
zaobserwować w okresach pu-
blikacji wyników finansowych, 
kiedy to inwestorzy przekonują 
się o bieżącej kondycji danego 
przedsiębiorstwa. 

w co możemy inwestować?
Dom Maklerski Pko Banku Pol-
skiego oferuje różnorodne pro-
dukty i usługi, pozwalające na 
inwestycje i pomnażanie kapita-

łu wszystkim – zarówno osobom 
o dużej skłonności do ryzyka, 
jak i tym preferującym bezpiecz-
niejsze instrumenty finansowe. 
każdy, w zależności od wieku, 
posiadanej wiedzy w zakresie 
rynku kapitałowego oraz do-
świadczenia czy też sytuacji 
życiowej w danym momencie, 

ma odmienne potrzeby inwe-
stycyjne. Część klientów, chcąc 
zabezpieczyć swoją przyszłość 
poprzez długoterminowe inwe-
stowanie, konstruuje zdywer-
syfikowany portfel zawierający 
np. akcje spółek z różnych branż 
oraz obligacje skarbowe. Inni 
inwestują w kontrakty termino-
we, czyli instrumenty finansowe 
charakteryzujące się relatywnie 
dużą zmiennością w porów-

naniu z innymi instrumentami, 
np. akcji, obligacji. Nie brakuje 
również klientów, którzy chcą 
zabezpieczyć swoją przyszłą 
emeryturę poprzez inwestowa-
nie w ramach ike (indywidualne 
konto emerytalne). taką możli-
wość dają rachunki:
•  ike Obligacje – rachunek 

przeznaczony dla osób, które 
inwestują w obligacje skar-
bowe,

•  ike inwestycje – rachunek 
umożliwiający inwestowanie 
m.in. w akcje. 

Co istotne, oszczędności zgroma-
dzone na Ike nie podlegają tzw. 
podatkowi od zysków kapitało-
wych, który oznacza konieczność 
przekazywania 19 proc. wypra-
cowanych zysków.

każdy, w zależności od wieku, posiadanej 
wiedzy w zakresie rynku kapitałowego oraz 
doświadczenia czy też sytuacji życiowej, 
ma odmienne potrzeby inwestycyjne. 
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warunkiem koniecznym do 
nabywania, zbywania 

i posiadania akcji spółek do-
puszczonych do obrotu giełdo-
wego jest posiadanie rachunku 
maklerskiego. Można go założyć 
w jednym z Punktów obsługi 
klienta Domu Maklerskiego Pko 
Banku Polskiego oraz przez inter-
net. Do otwarcia rachunku oso-
by fizycznej wystarczy dowód 
osobisty lub paszport, a także 
nazwa i adres urzędu skarbowe-
go, w którym dokonuje się rozli-
czeń podatkowych.

rachunek na początek
w Domu Maklerskim Pko Banku 
Polskiego otwarcie rachunku jest 
bezpłatne. Podstawowe koszty 
jego posiadania można podzielić 

na dwie główne kategorie: opła-
ta za prowadzenie, która w DM 
Pko Banku Polskiego wynosi  
55 zł w skali roku, oraz prowi-
zja od zlecenia, która dla ryn-
ku akcji standardowo wynosi  
0,39 proc. – nie mniej niż 5 zł 
(w przypadku składania dyspo-
zycji za pośrednictwem aplikacji 
internetowych).
otwierając rachunek, warto jed-
nocześnie aktywować do niego 
dostęp internetowy, dzięki czemu 
będzie można łatwo zarządzać 
swoimi inwestycjami 24 godziny 
na dobę z takich urządzeń, jak 
komputer, smartfon czy tablet. 
Dodatkowo klienci Pko Banku 
Polskiego mogą powiązać swój 
rachunek inwestycyjny z kontem 
bankowym i korzystać z usług 

jak zacząć inwesTOwać?
Inwestowanie na giełdzie to nic trudnego. wystarczy zapoznać się z najważniejszymi informacjami 
i rozpocząć praktykę. Po niedługim czasie wiedza i doświadczenie pozwalają czuć się pewniej, 
inwestować śmielej i – co więcej – bardzo często motywują do zdobywania kolejnych szlifów. 
wiele osób giełdę traktuje jak pasję i do tego przynoszącą realne zyski. 

Małgorzata osuch

maklerskich za pośrednictwem 
serwisów iPko lub Inteligo.

indywidualna strategia 
jeśli inwestowanie na giełdzie 
ma być długoterminowym spo-
sobem na pomnażanie kapitału, 
a nie jedynie epizodem, kolej-
nym krokiem początkującego 
inwestora powinno być obranie 
odpowiedniej strategii – dosto-
sowanej do wielkości kapitału, 
przewidywanego okresu inwe-
stycji czy ryzyka, na jakie można 
sobie pozwolić.
jakie zatem akcje powinien wybrać 
początkujący inwestor? Z pew-
nością powinny to być akcje  
spółek, których biznes, specyfikę 
czy obszar działań znamy i rozu-
miemy najlepiej. Indywidualnie 

decydujemy o wyborze akcji i ja-
kim ryzykiem będą one obarczone 
– mniejszym, np. dużych i stabil-
nych firm, czy też bardziej ryzy-
kowne walory mniejszych spółek 
o dużej zmienności kursów, np. 
z sektora biotechnologicznego. 
Praktyka pokazuje jednak, że 
wielu inwestorów, którzy odnie-

śli sukces na rynku, postawiło na 
specjalizację. Dlatego dobrą de-
cyzją może być skupienie się na 
wybranym sektorze gospodarki 
i kupno np. akcji banków czy firm 
farmaceutycznych.

koncentracja na zysku
Doskonałym przykładem in-
westora, będącego orędowni-
kiem idei wyspecjalizowania się 
w kilku wybranych spółkach, 
jest warren Buffett. ten amery-
kański przedsiębiorca jest po-
wszechnie uważany za jednego 
z najlepszych inwestorów gieł-
dowych na świecie i od kilku lat 
znajduje się w czołówce najbo-
gatszych ludzi na świecie. swo-
jego majątku, opiewającego na 
kilkadziesiąt miliardów dola-

rów, dorobił się na inwestowa-
niu na rynkach finansowych. 
Buffett twierdzi, że trudno jest 
podążać za niezliczoną ilością 
spółek notowanych na giełdzie. 
Innymi słowy, dużo łatwiej jest 
obserwować oraz prowadzić 
bieżącą analizę kilku wybranych 
walorów, niż podążać za portfe-

Dużo łatwiej jest obserwować oraz pro-
wadzić bieżącą analizę kilku wybranych 
walorów, niż podążać za portfelem skła-
dającym się z akcji licznych spółek.
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lem składającym się z akcji dużej 
liczby spółek. 
koncentracja na wybranych 
walorach firm, których działal-
ność rozumiemy, może być też 
dobrym rozwiązaniem dla po-
czątkujących inwestorów. Ła-
twiej jest ocenić spółkę, z której 
produktami lub usługami spoty-
kamy się na co dzień, niż firmę, 
której biznesu nie rozumiemy 
i nie wiemy w praktyce, na czym 
ona zarabia.
obserwuje się, że klienci coraz 
chętniej inwestują w spółki dy-
widendowe. Często stopa zwro-
tu z wypłacanych inwestorom 
dywidend jest taka sama lub 
wyższa niż lokata bankowa, da-
jąc przy tym dodatkową szansę 
na wzrost ceny samej akcji.

konsekwencja działań
Niestety, podejmowanie decy-
zji inwestycyjnych, które będą 
zgodne z przyjętą strategią, 
nie zawsze jest proste. trzeba 
pamiętać, że inwestowanie na 
giełdzie to proces z lepszymi 
i słabszymi momentami, zmie-
niającymi się cyklicznie, jak ko-
niunktura w gospodarce. każdy 
inwestor, a zwłaszcza początku-
jący, nie powinien dać się zdomi-
nować przez destrukcyjne uczu-
cia, takie jak chęć zbyt szybkiego 
wzbogacenia się i strach. Dopie-
ro wtedy, gdy nie targają nami 
emocje, możemy podejmować 
w pełni kontrolowane i racjonal-
ne decyzje, zgodne z założoną 
strategią. Dlatego tak ważne jest 
odpowiednie nastawienie psy-
chiczne inwestora. 
w pierwszym okresie inwesto-
wania na giełdzie dobrym po-
mysłem może być angażowa-
nie niewielkich kwot, których 
ewentualna strata nie spowo-
duje problemów finansowych. 
wtedy gdy nauczymy się już 
swobodnie zarządzać emocjami, 

Choć inwestowanie na giełdzie to nic trudnego, 
są jeszcze łatwiejsze sposoby na pomnażanie 
kapitału, na przykład skorzystanie z oferty 
funduszy inwestycyjnych. 

Marcin dyl

Podstawowe pojęcia oraz 
informacje niezbędne do 
tego, aby rozpocząć in-
westowanie, znajdziemy 
w wielu poradnikach dla po-
czątkujących inwestorów, 
ale chcąc zgłębić tę wiedzę, 
warto zapytać specjalisty. 
Makler w renomowanym 
domu maklerskim z pewno-
ścią chętnie podsunie kilka 
sprawdzonych pozycji z li-
teratury finansowej. warto 
też wziąć udział w bezpłat-
nych szkoleniach organizo-
wanych przez Dom Makler-
ski Pko Banku Polskiego. 
w trakcie takiego spotka-
nia eksperci wyjaśniają 
mechanizmy funkcjonowa-
nia rynku kapitałowego, 
charakterystykę instru-
mentów finansowych oraz 
metody analizy rynku i po-
dejmowania optymalnych 
decyzji inwestycyjnych. 
terminy takich szkoleń 
można znaleźć na stronie  
www.dm.pkobp.pl oraz 
www.gpw.pl.

pOmOcna 
wiedza 

możemy spróbować zwiększyć 
środki przeznaczone na inwe-
stowanie. Praktyczną pora-
dą może być także to, aby nie 
przeznaczać wszystkich swoich 
oszczędności na jeden rodzaj 
inwestycji, ale dzielić kapitał na 
kilka części, przeznaczając np. 
na lokaty, obligacje, fundusze 
oraz samodzielne lokowanie na 
giełdzie. spokój i konsekwencja 
pomagają zdobywać wiedzę 
i doświadczenie, które owocują 
trafnymi wyborami oraz… real-
nym zyskiem. 

dla Odważnych  
i OsTrOżnych 

Giełda daje niemal nieograniczone 
możliwości zarabiania poprzez 

inwestowanie. I co ważne, aby za-
cząć, nie trzeba mieć specjalistycznej 
wiedzy, ponieważ w dowolnej chwili 
można liczyć na pomoc ekspertów 
z domu maklerskiego. Rynek kapitało-
wy to naprawdę ocean możliwości. to, 
w jakiego rodzaju akcje inwestujemy  
– z jakiej branży i którego regionu świa-
ta, a także podlegające bardziej lub 
mniej dynamicznym wahaniom noto-
wań – w dużym stopniu zależy od na-
szej skłonności do ryzyka. 
w przypadku osób, które chcą, aby ich 
pieniądze pracowały na giełdach pa-
pierów wartościowych, lecz nie mają 
wystarczająco dużo determinacji lub 
czasu, dobrym rozwiązaniem będą 
różnego rodzaju fundusze inwestycyjne 
zarządzane przez tfI.
Pozwalają na satysfakcjonujące inwe-
stycje zarówno w perspektywie krót-
ko-, jak i długoterminowej, przy czym 
należy pamiętać, że najwyższe zyski 
można osiągnąć, inwestując na kil-
ka, kilkanaście lub nawet kilkadziesiąt 
lat. jeśli inwestor jest zainteresowany 
powierzeniem pieniędzy na rok, powi-
nien wybrać fundusze bezpieczne, np. 
gotówkowe i rynku pieniężnego lub 
dłużne. jeśli natomiast może sobie po-
zwolić, żeby pieniądze pracowały nieco 
dłużej, zasadne jest wybranie funduszy 
akcyjnych, które mogą w perspektywie 
długoterminowej przynieść najwyższe 

zyski. Najlepiej jest jednak dywersyfi-
kować swoje inwestycje, wybierając 
różne rodzaje funduszy. wtedy zapew-
nia się wyższy poziom bezpieczeństwa 
środków. Zaletą funduszy jest moż-
liwość skorzystania z mechanizmu 
procentu składanego. w przypadku 
regularnych wpłat zyski wypracowane 
w okresach wcześniejszych procentują 
dalej w kolejnych miesiącach. warto 
o tym pamiętać i zamiast wpłaty jedno-
razowej dokonywać systematycznych 
wpłat mniejszych kwot. Dzięki temu 
uśrednia się też kwotę zakupu, unika się 
więc kupowania po cenie najwyższej, 
a sprzedawania po najniższej. obec-
nie obserwujemy pewną polaryzację 
preferencji klientów. Z jednej strony 
wybierają oni fundusze akcyjne, z dru-
giej strony kierują się ku rozwiązaniom 
najbezpieczniejszym, czyli funduszom 
gotówkowym i rynku pieniężnego. 

marcin dyl 
Prezes Zarządu Izby Zarządzających 
funduszami i Aktywami



14 bankomania

jak wynika z danych Główne-
go Urzędu statystycznego, 

średnia długość życia w Pol-
sce wynosi obecnie 76 lat  
– dla mężczyzn to 73 lata, a dla 
kobiet – 81 lat. zaoszczędzony 
przykładowy 1 mln zł na eme-
ryturę oznacza dla nas zatem 
dodatkowe około 4 tys. zł co 
miesiąc przez 20 lat, począw-
szy od ustawowego 67. roku 
życia. to ułatwi nam realiza-
cję marzeń i planów odkłada-
nych na czas emerytury czy 
po prostu umożliwi spokojne 
życie. warto zawsze dla wła-
snego bezpieczeństwa dywer-
syfikować lokowanie oszczęd-
ności, a więc lokować je 
w różnych produktach. Naszą 
strategią może być na przy-
kład dodatkowe oszczędzanie  
w III filarze w ramach korzyst-
nych, bo uprzywilejowanych 
podatkowo, kont Ike – Indy-

Odkładaj na emeryTurę  
– spełnij swOje marzenia!
Często odkładamy swoje marzenia i plany na przyszłość – na emeryturę. Marzymy 
o podróżach, realizacji nietuzinkowych zainteresowań czy wreszcie spokojnym 
nicnierobieniu. Nie bierzemy pod uwagę, że nasza emerytura, zgromadzona w ZUs lub 
w ZUs i ofe, może nam nie dać wystarczającego komfortu życia. Dlatego warto zacząć 
oszczędzanie jak najwcześniej, np. w ramach przyjaznych kont Ike i IkZe.   

ewa Małyszko, pko bp bankowy pTe

obecny system emerytalny premiuje osoby, które oszczędzają  
samodzielnie w tzw. III filarze. Im wcześniej zaczniemy,  
tym wyższa będzie emerytura.

porady
baNku

widualnego konta emerytal-
nego, lub IkZe – Indywidual-
nego konta Zabezpieczenia 
emerytalnego, które dają nam 
jednocześnie dużą swobodę 
wpłat i wypłat środków. Dziś 
w III filarze oszczędza zaledwie  
6 proc. Polaków, mimo że 
większość z nas ma świado-
mość, iż przyszła emerytura 
może wynieść zaledwie ułamek 
ostatniej pensji. 

milion na emeryturze
Matematyka podpowiada 
nam, że aby odłożyć milion na 
emeryturę, powinniśmy za-
cząć oszczędzać około 327 zł 
miesięcznie już w wieku 25 lat. 
Przesunięcie na później momen-
tu rozpoczęcia oszczędzania 
o każdy rok sprawia, że kwota 
miesięczna składki rośnie. kró-
lowej nauk nie da się oszukać: 
im wcześniej rozpoczynamy 

oszczędzanie, tym niższe kwoty 
miesięczne możemy wpłacać. 

po prostu ike
Ike to jedno z najprostszych 
rozwiązań, które pomoże nam 
zaoszczędzić milion na spo-
kojną emeryturę. jego zaletą 

jest możliwość skorzystania, 
w przypadku spełnienia wy-
mogów określonych w usta-
wie, a opisanych poniżej, ze 
zwolnienia z 19-proc. podatku 
od dochodów kapitałowych. 
Ustawodawca określił również 
roczny limit wpłat na Ike, wska-

jak Oszczędzić miliOn  
na emeryTurę?

kwota, jaką 
odkładamy 
miesięcznie

liczba lat 
oszczędzania

roczna realna 
stopa zwrotu

wysokość 
oszczędności 
przed opodat-
kowaniem

327 zł 42 7 proc. 1 000 000 zł

552 zł 35 7 proc. 1 000 000 zł

815 zł 30 7 proc. 1 000 000 zł

1909 zł 20 7 proc. 1 000 000 zł

3137 zł 15 7 proc. 1 000 000 zł

do wyliczeń przyjęto 7-proc. stopę zwrotu z inwestycji.
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zując, że nie może on przekro-
czyć trzykrotności przeciętnego 
prognozowanego wynagrodze-
nia miesięcznego w gospodar-
ce narodowej za dany rok  
– w 2015 roku limit rocznych 
wpłat wynosi 11 877 zł.
kwota wpłat na Ike jest zatem 
dowolna. Można wnieść całą 
kwotę jednorazowo. Można 
też wpłacać nawet 1 zł mie-
sięcznie. jednak suma wpłat 
nie może być wyższa niż wska-
zany limit. Ze zgromadzonego 
kapitału wraz z jednoczesnym 
zwolnieniem z podatku od do-
chodów kapitałowych mogą 
skorzystać wszyscy, którzy 
ukończyli 60 lat. ale też osoby 
mające 55 lat, które wcześniej 
nabyły uprawnienia emery-
talne, a dokonywały wpłat na 
konto Ike przez co najmniej  
5 dowolnych lat lub wpłaciły 
ponad połowę zgromadzonych 
na koncie środków, nie póź-
niej niż na 5 lat przed dniem 
złożenia wniosku o wypłatę. 
w razie potrzeby możemy wy-

cofać pieniądze z rachunku Ike 
– wówczas potrącony zostanie 
nam tylko 19-proc. podatek 
od wypłaconych zysków (tzw. 
dochodów kapitałowych). Bę-
dzie on potrącony ze środków 
oszczędzającego i odprowa-
dzony do urzędu skarbowego. 
warto też wiedzieć, że nasze 
środki z Ike może dziedzi-
czyć zarówno osoba wska-
zana przez nas bezpośrednio 
w trakcie trwania umowy Ike, 

jak i spadkobierca uprawniony 
do dziedziczenia na podstawie 
ustawy lub testamentu (je-
śli posiadacz Ike nie dokonał 
wskazania). Osoba dziedziczą-
ca ma możliwość wyboru spo-
sobu postępowania z odziedzi-

bezpiecznie z ikze
Inaczej niż w Ike, w przypadku 
IkZe ulga polega na odlicze-
niu dokonanych na nie wpłat 
od podstawy opodatkowania 
rozliczanego w corocznym PIt. 
w zależności od poziomu i ro-
dzaju naszych dochodów po-
datek może wynosić 18 proc., 
19 proc. lub 32 proc. ulga 
podatkowa w przypadku IkZe 
przysługuje w ramach określo-
nego limitu wpłat, który w 2015 
roku wynosi 4750,80 zł, zatem 
roczny zysk podatkowy może 
wynieść nawet 1520 zł przy 
32-proc. opodatkowaniu lub 
855 zł przy podatku 18 proc.! 
jednorazowa wpłata jest możli-
wa już od kwoty 50 zł, a suma 
wpłat nie może być wyższa niż 
wskazany limit. Istotne jest, 
że z takiej ulgi może skorzy-
stać corocznie każdy oszczę-
dzający na IkZe. Natomiast 
ze wszystkich zgromadzonych 
środków, nie tracąc ulg, może-
my skorzystać po ukończeniu  
65 lat – od każdej zrealizowanej 

czonymi środkami, tj. może: 
•  przenieść środki na własne 

konto Ike,
•  przenieść je do Pracownicze-

go Programu emerytalnego 
(PPe), 

•  wypłacić środki ike.
w każdym z powyższych przy-
padków środki zwolnione są 
zarówno z podatku dochodo-
wego od dochodów kapitało-
wych, jak i z podatku od spad-
ków i darowizn.

szczegółowe informacje dotyczą-
ce Pko Ike dostępne są na stro-
nie internetowej www.pkopte.pl.  
tam również wygodnie sprawdzi-
my bieżący stan swojego rachun-
ku i wysokość zgromadzonych 
środków.

Zasady oszczędzania na emeryturę 
z IKE i IKZE są naprawdę proste.  
Potrzeba jedynie nastawienia  
na długoterminowy cel. 
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Za późno na oszczędzanie, kiedy 
widać dno – twierdził seneka. 

trafność tej myśli potwierdzi każdy 
student, którego choć raz zaskoczył 
brak pieniędzy, a termin otrzyma-
nia następnych był jeszcze odle-
gły. wtedy najczęściej jak zaklęcie 
pojawia się deklaracja: „taka sytu-
acja już się nie powtórzy – zaczy-
nam oszczędzać!”. Ale nie zawsze 
się udaje. Dlaczego? Ze względu  
na brak konsekwencji i wiedzy, jak 
osiągnąć cel. 

dobry start
kluczową kwestią jest chwila, w któ-
rej zaczynamy oszczędzanie. specja-
liści przekonują, że na to każdy mo-
ment jest dobry, ale z perspektywy 
studenckiej lepszy będzie czas tuż 
po otrzymaniu środków. wiedząc, ile 
mamy pieniędzy, łatwiej racjonalnie 
zaplanować wydatki (uwzględniając 
niezbędne opłaty i zobowiązania) oraz 
zdecydować o wysokości kwoty, jaką 
chcemy odkładać. warto zacząć od 
drobnych sum. Po pierwsze dlatego,  
że łatwiej je wygospodarować, dzię-
ki czemu nie zniechęcimy się zbyt 
szybko, a po drugie, w niedługim 

sTudenckie 
OszczędnOści 
kilka domowych sposobów, świadome 
korzystanie z dostępnych produktów 
bankowych i odrobina konsekwencji 
to najprostszy przepis na studenckie 
oszczędności. Zaoszczędzone pieniądze 
będą bardzo pomocne w czasem 
skromnym, ale zazwyczaj pełnym fantazji  
życiu akademickim.  

ewa Maciejewska

czasie nawet niewysokie kwoty, ale 
systematycznie zbierane złożą się  
na zauważalną całość. 

konto i autooszczędzanie
Regularne oszczędzanie będzie 
o wiele łatwiejsze z odpowiednimi 
produktami bankowymi, np. atrak-
cyjnym kontem. Do takich należy 
Pko konto dla Młodych – nowo-
czesny, internetowy i mobilny ra-
chunek przeznaczony właśnie dla 
studentów i absolwentów uczelni 
mających nie więcej niż 26 lat. inną 
propozycją jest usługa autooszczę-
dzania. Dzięki niej można odkładać 
pieniądze, prawie tego nie odczu-
wając, np. przy okazji zakupów. jak 
to działa? Możesz wybrać spośród 
trzech opcji: 
•  przelew stałej kwoty od każdora-

zowej transakcji – np. 5 zł,
•  przelew procentowej wartości 

po każdorazowej transakcji – np.  
5 proc.,

•  przelew końcówki kwoty zaokrąg- 
lonej do pełnych złotych od każ-
dorazowej transakcji.

wystarczy wskazać rodzaj trans-
akcji dokonywanych: kartą debe-

wówczas wypłaty zapłacimy 
zryczałtowany podatek docho-
dowy według preferencyjnej 
stawki 10 proc. warunkiem 
jest dokonywanie wpłat przez 
minimum 5 dowolnych lat  
kalendarzowych. Zgromadzone 
środki można wypłacić przed 
osiągnięciem 65. roku ży-
cia, ale wówczas wypłacona  
w danym roku kwota powięk-
szy sumę naszego dochodu do 
opodatkowania według zasad 
ogólnych. 
Podobnie jak w przypadku 
Ike środki może odziedziczyć 
wskazana przez nas w trakcie 
trwania umowy IkZe osoba 
albo spadkobierca uprawniony 
do dziedziczenia na podstawie 
ustawy lub testamentu (jeśli 
posiadacz IkZe nie dokonał 
konkretnego wskazania). środ-
ki odziedziczone z IkZe mogą: 
•  zasilić konto ikze osoby 

uprawnionej/spadkobiercy, 
•  zostać bezpośrednio wypłacone.
wypłata środków z rachunku 
zmarłego oszczędzającego jest 
opodatkowana zryczałtowa-
nym 10-proc. podatkiem do-

chodowym odprowadzanym 
przez instytucję prowadzącą 
IkZe. od podatku tego wolny 
jest natomiast transfer środ-
ków z IkZe osoby zmarłej na 
IkZe osoby uprawnionej do 
dziedziczenia.

Od teraz oszczędzam!
Aby otworzyć rachunek IkZe, 
podobnie jak Ike, wystarczy 
odwiedzić: 
•  punkt obsługi klienta PkO 

Banku Polskiego, gdzie pod-
piszemy umowę o prowa-
dzenie Pko Ike i Pko IkZe, 
a także otworzymy podobny 
produkt: lokatę super – Ike, 

•  placówkę domu Maklerskie-
go Pko BP, gdzie założymy 
konto Ike – Inwestycje lub 
Ike – obligacje. Ike – obli-
gacje kupimy również w od-
dziale Pko Banku Polskiego.

Dla własnej wygody przeka-
zywania środków warto usta-
wić w banku zlecenie stałe 
na przekazywanie określonej 
kwoty na rachunek wybrane-
go produktu oszczędnościo-
wego. Pamiętajmy jedynie,  
że oszczędzać na Ike oraz 
na IkZe możemy tylko w ra-
mach jednego, dla danego 
rodzaju konta, rachunku. Nie 
jest możliwe zakładanie kont 
wspólnych, nie można również 
być posiadaczem na przykład 
dwóch kont Ike czy dwóch 
kont IkZe.
Zasady oszczędzania na eme-
ryturę z Ike i IkZe są naprawdę 
proste. Potrzeba jedynie na-
stawienia na długoterminowy 
cel. więcej informacji na temat 
korzystnych kont emerytal-
nych: Pko Ike, Pko IkZe oraz 
lokaty super – Ike, a także Ike 
– Inwestycje i Ike – obliga-
cje znajdziesz pod adresami:  
www.pkopte.pl, www.pkobp.pl, 
oraz www.dm.pkobp.pl.

w 2015 roku mija 11 lat od 
utworzenia Indywidualnych 
kont emerytalnych (ike)  
i 3 lata od utworzenia indywi-
dualnych kont Zabezpieczenia 
emerytalnego (ikze). zainte-
resowanie nimi Polaków oraz 
ogólny poziom edukacji finan-
sowej wzrasta. o emeryturze 
zaczęło myśleć pokolenie lat 
70. i 80. – największy wzrost 
liczby nowych kont nastąpił 
ostatnio wśród osób w wie-
ku 31–40 lat. Podobny wzrost 
zaobserwowano w grupie po-
wyżej 65. roku życia. 

ike i ikze
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tową, telefonem z Iko czy przele-
wem, od których za każdym razem 
część środków automatycznie 
zasili wskazane konto, np. konto 
oszczędnościowe Plus. 
Aby skorzystać z usługi auto-
oszczędzania oraz założyć konto 
oszczędnościowe Plus, wystarczy 
wybrać się do oddziału Pko Banku 
Polskiego. 

porządek w finansach
Zanim wybierzemy ułatwiające 
oszczędzanie produkty bankowe, 
warto im się dokładnie przyjrzeć, 
np. dowiedzieć się, czy rachunek 
na pewno jest bezpłatny. korzyści 
przyniesie też umiejętne z nich ko-
rzystanie, np. z karty kredytowej,  
na której także można zaosz-
czędzić. jednym z najprostszych 
sposobów jest używanie jej jak 
najczęściej. wówczas mniej za 
nią zapłacimy albo unikniemy 
opłaty w ogóle. wystarczy, że 
średniomiesięczna wartość opera-
cji w ciągu roku wyniesie 400 zł. 
Dobrym pomysłem jest posługiwa-
nie się kartą kredytową codziennie 
– przez cały miesiąc robiąc spra-
wunki – a pieniądze zgromadzone  
na rachunku przelewać na konto 
oszczędnościowe, by „pracowały”. 
Przed upływem terminu spłaty 

karty wystarczy wypłacić z konta 
oszczędnościowego odpowiednią 
kwotę i spłacić zadłużenie. opera-
cję można powtarzać co miesiąc. 

Oszczędzanie od kuchni
A jak oszczędzać na co dzień? 
ograniczając wydatki! Pamięta-
jąc o dokładnym zakręcaniu kra-
nu z wodą czy gaszeniu światła 
– nie tylko zaoszczędzimy wodę 
i energię, lecz także pieniądze. Po 
naładowaniu telefonu wyjmujmy 
z gniazdka ładowarkę, wyłączajmy 
telewizory, radia czy komputery, nie 
zostawiając ich w trybie stand by 
(tj. czuwania). to realny zysk! 
Prawdziwe profity możemy także 
zebrać, nie ruszając się z kuchni. 
w jaki sposób? wystarczy nie wy-
rzucać dobrego jedzenia, nauczyć 
się odpowiednio przechowywać 
produkty i gotować samodzielnie. 
to dużo zdrowsze i tańsze niż posił-
ki w barach czy bistro. 
Co zawsze warto mieć w domu? 
Makaron, mąkę, jaja, kaszę, so-
czewicę czy konserwy, np. groszek, 
tuńczyka, pomidory oraz mrożon-
ki, np. ryby morskie, a poza sezo-
nem także warzywa. Ale kluczową 
sprawą jest lista sprawunków. 
Dzięki niej zakupy są przemyśla-
ne, bo wcześniej musimy zastano-

kOnTO dObre dla młOdych
PkO konto dla Młodych jest przeznaczone dla osób w wieku 18–26 lat. 
Założymy je bez wychodzenia z domu. wystarczy złożyć wnio-
sek online: www.pkobp.pl/dzieci-uczniowie-i-studenci/rachunki/, 
a umowa zostanie dostarczona przez kuriera. 
korzyści: 
•  0 zł za konto bez żadnych warunków,
•  0 zł za wypłaty kartą ze wszystkich bankomatów w Polsce  

i na świecie,
•  0 zł za kartę do konta – wystarczy 5 płatności w okresie,  

w którym jest pobierana miesięczna opłata,
• 0 zł za krajowe przelewy internetowe,
• 0 zł za pakiet 5 sMs-ów w ramach usługi powiadomienia sMs,
•  0 zł za udzielenie kredytu odnawialnego,
• przyjazna  usługa autooszczędzania – bez wysiłku i przy okazji,
•  darmowa aplikacja ikO umożliwiająca płatności mobilne.

wić się nad wyborem tego, czego 
potrzebujemy, a w sklepie szuka-
my jedynie konkretnych rzeczy, 
ograniczając spontaniczne pokusy 
i zdecydowanie skracając czas wi-
zyty w markecie. 

moda i angielski
lista powinna nam towarzyszyć 
zarówno podczas zakupów spo-
żywczych, jak i wszystkich innych. 
Między innymi ubrań, które taniej 
kupimy w internecie albo na wy-
przedażach lub promocjach trwa-

jących praktycznie przez cały rok.
Zaoszczędzić można także na in-
nych rzeczach, np. na kosztach tele-
fonu, transporcie, wybierając bilety 
półroczne lub kwartalne na komu-
nikację miejską, a nawet na nauce 
języka obcego. Popularną praktyką 
są konwersacje na zasadzie wymia-
ny, tzn. obcokrajowcy chętnie uczą 
swojego języka w zamian na lekcje 
polskiego. ten model edukacji zy-
skuje coraz większe zainteresowa-
nie i przybywa stron internetowych, 
na których można znaleźć chętnych 
na tego typu zajęcia. 
sposobów na codzienne oszczęd-
ności jest dużo więcej, ale najważ-
niejsza jest konsekwencja. jeśli 
wyrobimy w sobie nawyk syste-
matycznego oszczędzania, nawet 
nie zauważymy, kiedy stać nas 
będzie na nieco więcej. A to dosko-
nały początek, aby przejść do ko-
lejnego etapu. wyrobieni w odkła-
daniu łatwiej sięgniemy po kolejne 
produkty oszczędnościowe, np. 
długoterminowe, takie jak Program 
Budowania kapitału na Marzenia 
lub emeryturę, a także inwestycyj-
ne, chociażby z oferty Pko tfI. Im 
wcześniej zaczniemy oszczędzać na 
nasz pierwszy milion, tym lepiej!
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oszczędzanie daje poczucie 
bezpieczeństwa – twierdzi  

80 proc. Polaków, ale tylko 18 proc. 
regularnie odkłada – wynika z te-
gorocznych badań tNs Polska na 
zlecenie Związku Banków Polskich. 
I choć aktualne statystyki nie napa-
wają optymizmem, to jest nadzieja 
na poprawę sytuacji. Prowadzona 
na szeroką skalę edukacja finan-
sowa dzieci, rozwój oferty, progra-
mów i produktów bankowych dla 
najmłodszych sprawia, że coraz 
więcej dzieci uczy się oszczędzania. 

sumienny, kreatywny, obiecujący  
– czyli uczeń w skO
Najlepszym na to przykła-
dem jest zaangażowanie dzie-

ci w wieku 5–13 lat w program 
szkolnych kas oszczędności. 
obecnie do sko Pko Banku Pol-
skiego należy ponad 4,6 tys. 
szkół podstawowych w kraju, 

a średnia kwota zgromadzona 
na internetowym koncie ucznia  
wynosi 371 zł (więcej informacji  
na stronie www.sko.pkobp.pl).  
sko konto dla Ucznia jest bezpłatne 

dziecięca  
radOść  
Odkładania
aż 80 proc. dorosłych Polaków uważa, że 
oszczędzanie daje poczucie bezpieczeństwa, 
a zebranie konkretnej kwoty na określony 
cel wręcz napawa nas dumą. ten sam 
mechanizm obserwujemy u dzieci, które 
oszczędzają pomysłowo, wykorzystując 
bardzo nowoczesne narzędzia.        

ewa Maciejewska

i oprocentowane 2,5 proc. w skali 
roku (do kwoty 2500 zł), a 0,5 proc. 
od nadwyżki ponad tę kwotę, odset-

ki naliczane są co tydzień. – Dzieci 
lubią oszczędzać – przyznaje jo-
anna smolan, nauczyciel, opiekun 
sko w Publicznej szkole Podsta-
wowej im. M. kownackiej w Pło-

Młodzi ludzie, chcąc spełnić swoje marzenia, powinni jak najwcześniej 
zacząć odkładać, choćby drobne kwoty. Pko Bank Polski oferuje wiele 
produktów, które umożliwiają oszczędzanie nawet 5-latkom. 

oferTa
baNku

PKO Junior to doskonała forma  
nauki oszczędzania poprzez zabawę. 
Atrakcyjna grafika, efekty dźwiękowe 
i wiele praktycznych funkcji.

skach – a zaangażowanie w sko 
daje im satysfakcję – dodaje. I są 
na to dowody – rosnąca aktyw-
ność na szkolnychBlogach.pl, 
udostępnionej przez Bank plat-
formie internetowej, na której 
należące do sko szkoły dzielą 
się pomysłami na zdobywanie 
oszczędności, czy stworzona  
na portalu nk.pl grupa „szko-
ła oszczędzania”, która ma już 
ok. 75 tys. fanów! w szkołach, 
w których działa sko, uczniowie 
organizują wiele wspólnych akcji,  
np. ekologicznych, charytatyw-
nych oraz okolicznościowych, 
chociażby kiermasze własnoręcz-
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nie zrobionych ozdób, podczas 
których mogą zdobyć pienią-
dze na zaplanowane wcześniej 
cele, jak pomoc dla wychowan-
ków domu dziecka. Dzięki temu, 
oprócz systematycznego odkła-

o oszczędzaniu, pieniądzach 
i bankowości dzieci dowiedzą 
się więcej z dedykowanych 
im publikacji: kwartalnika 
„Brawo Bank” – w wersji pa-
pierowej oraz mobilnej – na 
tablety i smartfony, a tak-
że z portalu internetowego 
www.bankomania.pkobp.pl  
w zakładce Bankodzieci.
Bardzo dużą popularno-
ścią wśród najmłodszych 
cieszą się gry edukacyj-
ne, na przykład: „Przygody  
z lokatką” – gra.junior.pkobp.pl 
oraz „władca Monet”  
– nk.pl/sko.

bankOdzieci

Pko Bank Polski oferuje trzy 
rodzaje kart przedpłaconych: 
kartę Pko junior, naklejkę 
zbliżeniową Pko junior oraz 
gadżet zbliżeniowy, tzw. śmi-
gacz Pko junior. Przebojem  
są karty przedpłacone z wize-
runkami bohaterów popular-
nych telewizyjnych kreskówek  
– johnny’ego Bravo, Dextera, 
Bena 10 i atomówek.

przebOjOwa 
karTa 

dania pieniędzy, skO-wicze uczą 
się też współdziałania i przedsię-
biorczości. 
w niektórych szkołach sko 
oznacza tyle co: sumien-
ny, kreatywny i obiecujący. 

– Uczniowie zaangażowani 
w program  są aktywni i po-
mysłowi. Moja córka julia jest 
zagorzałą skO-wiczką. widzę, 
że potrafi być sumienna i sys-
tematyczna w realizacji swo-
ich marzeń – potwierdza Anna 
Dutka, mama julii, uczennicy 
Publicznej szkoły Podstawowej  
im. B. Chrobrego w wąsoczu.   

bankowanie z juniorem
Dziś, już nie w skarbonkach, ale  
na specjalnych dziecięcych 
kontach ląduje pierwsze kie-
szonkowe. Do dyspozycji dzie-
ci poniżej 13. roku życia jest  

np. Pko konto Dziecka, 
które ma ponad 160 tys. 
z nich. jego oprocentowa-
nie wynosi 2,5 proc. w ska-
li roku (do kwoty 2500 zł oraz  
0,5 proc. od nadwyżki ponad 
2500 zł). kapitalizacja odse-
tek naliczana jest tygodniowo, 
a jego prowadzenie – bezpłatne. 
to jedna z propozycji produktów 
Pko junior. wśród nich są także: 
przyjazny, dynamiczny i dosto-
sowany do tej grupy wiekowej 
serwis internetowy Pko junior  
(www.junior.pkobp.pl) dostępny 
dla dzieci, których rodzice mają 
rachunek w Pko Banku Polskim, 
oraz karta przedpłacona (powią-
zana z ROR-em rodzica). 
serwis Pko junior to doskonała 
forma nauki oszczędzania po-
przez zabawę. Atrakcyjna grafika, 
efekty dźwiękowe i wiele prak-
tycznych funkcji, np. inicjowanie 
przelewów czy doładowań telefo-
nów komórkowych sprawiają, że 
dzieci z przyjemnością podejmują 
naukę gospodarowania pieniędz-
mi: oszczędzania, planowania wy-
datków i korzystania z własnego 
konta bankowego. Dzięki niemu 
dzieci mogą tworzyć elektroniczne 
skarbonki i zbierać pieniądze na 
różne cele. Za skuteczną realiza-
cję wyznaczonych celów juniorzy 
mogą otrzymać nagrodę, np. wir-
tualną odznakę. Doskonałym uła-
twieniem dla oszczędzających jest 
funkcja „twój plan oszczędzania”, 
pozwalająca określić procento-
wo, jaka część środków będzie 
automatycznie przekazywana do 
poszczególnych skarbonek, a jaka 
ma pozostać na koncie. 

konto oszczędnościowe
Dużym narzędziem do oszczę-
dzania jest także Pierwsze konto 
oszczędnościowe. jego prowa-
dzenie jest bezpłatne, a posiada-
czem może być  dziecko mające 
Pko konto Dziecka lub Pko konto 

Pierwsze. dlaczego warto? środki 
zgromadzone na takim rachunku 
są oprocentowane w wysoko-
ści 2 proc. do kwoty 10 tys. zł 
oraz 1,60 proc. dla nadwyżek. 
więcej zyskają osoby oszczę-
dzające systematycznie, które 
miesięcznie wpłacają na konto 
nie mniej niż 20 zł i nie więcej niż  
1 tys. zł przez 3 kolejne miesiące 
oraz w tym czasie nie wypłaca-
ją środków z konta. Nagrodą za 
systematyczność jest dodatkowe 
oprocentowanie środków w wy-
sokości 0,5 proc. 
wszystko to składa się na kom-
pleksową ofertę Pko Banku Pol-
skiego dla dzieci. Propozycje Pko 
junior, oprócz walorów edukacyj-
nych, są także doskonałym pretek-
stem do kreatywnego spędzania 
czasu razem. wraz z programem 
sko motywują i uczą dzieci sa-
modzielności, przedsiębiorczości, 
podejmowania decyzji, ustalania  
priorytetów i systematyczności. 
Przygotowują najmłodszych do 
wejścia w świat usług bankowych 
i kształtują dobre nawyki. A to jest 
w oszczędzaniu kluczowe.
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Decyzja została podjęta, za-
kładam działalność. Gratu-

lacje! Prowadzenie firmy wiąże 
się z ogromną odpowiedzialno-
ścią, okupioną nierzadko – cytu-
jąc winstona Churchilla – krwią, 
potem i łzami, ale satysfakcja 
z sukcesu własnego dzieła nie 
może równać się z niczym. By-
cie na swoim zapewnia, tak 
dziś cenione, niezależność i ela-
styczność. 

szybko i za darmo
od czego zacząć, by droga do 
własnej firmy nie podcięła nam 
skrzydeł? Pierwsza dobra wia-
domość jest taka, że już dawno 
minęły czasy, gdy debiutujący 
przedsiębiorca musiał złożyć 
wizytę w urzędzie gminy, urzę-
dzie skarbowym i ZUs, rezerwu-

na własny rachunek 
Minęły już czasy, kiedy założenie firmy przypominało drogę przez mękę. warto jednak 
wiedzieć, co należy, a co warto zrobić na każdym kroku w drodze na swoje, by szybko 
skupić się na tym, co istotne, czyli na rozwoju biznesu. jedną z ważniejszych decyzji  
jest wybór konta firmowego.  

Małgorzata osuch

w poszukiwaniu sposobów na to, by skutecznie 
wystartować, warto skorzystać z atrakcyjnej  
oferty Pko Banku Polskiego. 

oferTa
baNku

Prowadzenie firmy wiąże się z ogromną  
odpowiedzialnością, okupioną nierzadko  
– cytując Winstona Churchilla – krwią, potem 
i łzami, ale satysfakcja z sukcesu własnego 
dzieła nie może równać się z niczym. 

jąc zazwyczaj kilka godzin na 
kolejki w każdym z tych miejsc. 
Dziś do założenia jednooso-
bowej działalności wystarczy 
jeden dzień, a rejestracji we 
wszystkich ważnych instytu-
cjach dokonamy wypełniając 
jeden formularz, dostępny także 
online. Druga dobra wiadomość 
– by spełnić marzenie o byciu 
milionerem, nie trzeba być na 
starcie miliarderem. Założenie 
jednoosobowej firmy jest bez-
płatne!

wpis i… do roboty
wysłany online wniosek zosta-
nie przekazany do wszystkich 
instytucji (gus, us, zus). już 
z chwilą jego przyjęcia może-
my zacząć działalność. jest 
tylko jedno „ale” – sfinalizowa-
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nie formalności bez wychodze-
nia z domu wymaga podpisu 
elektronicznego. jeśli jeszcze 
go nie mamy, warto rozważyć 
założenie profilu zaufanego  
ePUAP. Przyda nam się on jesz-
cze wiele razy w przyszłości, np. 
do sprawdzania stanu konta 
w ZUs czy załatwiania zdalnie 
innych urzędowych spraw. 

więcej niż konto
Nasza firma już prawie gotowa. 
Brakuje jej tylko jednego – ra-
chunku bankowego. jego zało-
żenie to ustawowy obowiązek, 
ale przede wszystkim ogromne 
ułatwienie w codziennym zarzą-
dzaniu. Dlatego warto potrak-
tować wybór rachunku jako coś 

więcej niż formalność. konto to 
bowiem nie tylko ciąg cyfr, na 
który nasi klienci będą przele-
wać nam zapłatę za produkty 

i usługi. to ogniwo w długim 
łańcuchu powiązanych rozwią-
zań finansowych, które mogą 
pomóc i znacząco przyspieszyć 
rozwój naszej firmy. Nie bójmy 
się aktywnie z nich korzystać 
już od pierwszych dni na swo-
im. firmowe karty debetowe to 
nie tylko wygoda płacenia, lecz 
także możliwość lepszej kon-
troli wydatków. wybawieniem 
w okresach gorszej płynności 
może się okazać dopuszczal-
ne saldo debetowe (dostęp-
ne w Pko Banku Polskim już 
z chwilą otwarcia rachunku). 
w przyszłości na pewno doce-
nimy inne produkty firmowe, 
takie jak kredyty inwestycyjne, 
leasing czy faktoring. 
wybór konta to de facto wybór 
biznesowego partnera, zazwy-
czaj na lata. warto się związać 
z takim bankiem, który nie tylko 
dysponuje bogatą paletą no-
woczesnych produktów i usług, 
lecz także potrafi – poprzez bu-
dowane przez lata doświadcze-
nie i znajomość potrzeb sektora 
MsP – zapewnić firmom real-
ne wsparcie w rozwiązywaniu 
ich codziennych problemów  
i wyzwań. 

na start 
Z myślą o początkujących 
przedsiębiorcach Pko Bank Pol-

ski stworzył atrakcyjny pakiet 
Biznes debiut 18. Przez pierw-
sze dziewięć miesięcy konto 
prowadzone jest bezpłatnie, 

później z opłaty za prowadze-
nie rachunku zwalnia saldo 
wyższe niż 500 zł. w skład 
pakietu wchodzi również  
pięć bezpłatnych zewnętrznych 
przelewów internetowych mie-
sięcznie (zus, Pit, Vat). Prze-
lewy pomiędzy rachunkami 
w PkO Banku Polskim (czyli np. 
pomiędzy rachunkiem firmo-
wym a prywatnym przedsię-
biorcy) dokonane w internecie 
są bezpłatne, niezależnie od 
wybranego pakietu. Po 18 mie-
siącach korzystania z konta 
Biznes debiut 18 klient wybiera 
inny, dopasowany do specyfiki 
jego działalności pakiet. Przed-
siębiorcy z krótszym stażem 
najczęściej decydują się na Pa-
kiet Biznes Rozwój.
Pko Bank Polski jako jeden 
z nielicznych, jeśli nie jedyny, 
oferuje przedsiębiorcom do-
puszczalne saldo debetowe już 
od chwili otwarcia rachunku 
Biznes debiut 18 bez koniecz-
ności przeprowadzania oceny 
kredytowej. Początkowo limit 
zadłużenia w koncie wynosi 
500 zł, po trzech miesiącach 
może być podwyższony – mak-
symalnie do 20 tys. zł. taki bu-
for bezpieczeństwa i płynności 
jest szczególnie ważny dla firm 
z branż, w których zatory płat-
nicze są wyjątkowo uciążliwe. 

PKO Bank Polski stworzył atrakcyjny pakiet 
Biznes Debiut 18. Przez pierwsze dziewięć 
miesięcy konto prowadzone jest bezpłatnie, 
później z opłaty za prowadzenie rachunku 
zwalnia saldo wyższe niż 500 zł. 

•  0 zł za rachunek bieżący na-
wet do 18 miesięcy,

•  0 zł za 5 internetowych prze-
lewów zewnętrznych,

•  0 zł za wydanie i użytkowa-
nie karty debetowej,

•  0 zł za przelewy internetowe 
w ramach Pko Banku Pol-
skiego,

•  0 zł za dostęp do rachun-
ku przez internet w ramach 
iPko,

•  0 zł za wyciąg elektroniczny,
•  0 zł za wpłaty we wpłatoma-

tach,
•  0 zł za platformę do prowa-

dzenia księgowości przez  
6 miesięcy,

•  0 zł prowizji za udzielenie 
lub podwyższenie limitu 
Dopuszczalnego salda De-
betowego, z którego moż-
na skorzystać już od chwili 
otwarcia rachunku,

•  0 zł za bankowość elektro-
niczną, umożliwiającą do-
stęp do rachunku przez całą 
dobę, z każdego miejsca na 
świecie,

•  szeroki dostęp do gotówki 
poprzez jedną z najwięk-
szych sieci bankomatów 
w Polsce. 

pakieT biznes 
debiuT 18

jeśli kontrahenci jeszcze nie 
zapłacili faktur, a firma musi 
rozliczyć się z ZUs czy urzędem 
skarbowym, może skorzystać 
z dostępnych w ramach salda 
debetowego środków. w przy-
szłości – jeśli zajdzie taka po-
trzeba – można uzupełnić debet 
o kredyt obrotowy pełniący 
podobną funkcję płynnościo-
wą, ale ze znacznie wyższym 
dopuszczalnym limitem.
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oszczędzanie to proces, który im dłużej trwa, tym lepsze daje efekty.   
jednak o efektywności gromadzenia kapitału decyduje  
nie tylko czas, ale także wybór metody oszczędzania.

NaSza 
SoNda

każdy ma swój sposób na oszczędzanie. jedni odkładają na kontach oszczędnościowych lub 
lokatach, inni na przykład inwestują na giełdzie lub w fundusze inwestycyjne. Dowiedzmy się, 
jak robią to gwiazdy muzyki, sceny i telewizji?

Sondę przygotowała anna Nawrocka

jak Oszczędzamy?

ewa wachowicz  
dziennikarka i producentka telewizyjna 

Preferuję zróżnicowany portfel inwesty-
cyjny. Z tego powodu także bizneso-

wo działam w kilku obszarach. Mam firmę 
producencką, wydawnictwo książkowe, 
a ostatnio zainwestowałam również w fir-
mę medyczną. Uważam, że w przypadku 
inwestowania długoterminowego dywer-
syfikacja jest koniecznością. jeżeli cho-
dzi o lokowanie nadwyżek finansowych 
w produkty krótkoterminowe, to są to 
papiery wartościowe, i to głównie te, któ-
re zaliczane są do bardziej ryzykownych. 
kiedyś sama próbowałam inwestować na 
giełdzie. Potem uznałam, że lepiej powie-
rzyć to zadanie profesjonalistom. I tak jest 
do tej pory. Za najlepsze moje inwestycje 
w biznesie uważam lokowanie w rozwój 
każdej z moich firm.

rafał cieszyński  
aktor

jeszcze kilka lat temu nie bałem się ryzyka 
i byłem zainteresowany głównie inwesty-

cjami krótkoterminowymi. to się zmieniło, 
kiedy zostałem ojcem. Dzisiaj na pierwszym 
miejscu jest bezpieczeństwo i stabilność fi-
nansowa moich najbliższych, bardziej skła-
niam się ku inwestycjom długoterminowym 
i systematycznemu odkładaniu. Inwestuję 
w fundusze inwestycyjne o różnym profilu 
ryzyka i w zależności od sytuacji na rynku 
i wolnego czasu dokonuję różnych operacji 
między nimi. wiedzę na temat inwestowa-
nia posiadam od zaufanego i zaprzyjaźnio-
nego od lat doradcy, na którym nigdy się 
nie zawiodłem. Natomiast wyborów doko-
nuję sam. oprócz spraw związanych z przy-
szłością rodziny, edukacją dzieci itd. każda 
inwestycja ma swój cel. 

maja hyży   
wokalistka, finalistka programu „X factor” 

Inwestycje to niełatwy temat. wiem, że są 
ważnym elementem domowego budżetu, 

jednak – jak to w życiu bywa – często poja-
wiają się jakieś niezaplanowane sytuacje, 
które wymagają większych lub mniejszych 
wydatków. Inwestowanie niestety schodzi 
na dalszy plan. jestem mamą dwójki dzieci 
i ich przyszłość jest dla mnie najważniejsza. 
Chciałabym, żeby otrzymały jak najlepsze 
wykształcenie, miały zapewnione środki na 
start i to jest cel, który determinuje moje 
myślenie o finansach. Dlatego zdecydowa-
nie bardziej odpowiadają mi inwestycje dłu-
goterminowe. Zapewniają dodatkowy zysk, 
a przede wszystkim są stabilne i bezpieczne. 
Nie lubię niepotrzebnego ryzyka. w sprawach 
finansowych szukam takich rozwiązań, które 
zapewnią mi komfort psychiczny i spokój.
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dostajesz e-maila, odbierasz, klikasz w znajdujący się
w treści link i… jesteś „złowiony”. Padłeś ofiarą phishingu.

Co to jest i jak się przed nim ustrzec?

porady 
baNku

Phishing to rodzaj cyberprze-
stępstwa i każdy użytkownik 

komputera może paść jego ofia-
rą. w jaki sposób? Mechanizm 
zawsze jest podobny. oszuści za 
pomocą wiadomości e-mailo-
wych próbują wyłudzić od nas 
dane osobowe, a także hasła 
i dostęp do kont internetowych. 
Co ważne, aby osłabić naszą 
czujność, często podają się za in-
stytucje zaufania publicznego 
lub firmy międzynarodowe  
(np. kurierskie). Mailing wysyła-
ny jest do losowo wybranych 
osób. w przypadku bankowości 
wiadomości te najczęściej doty-
czą spraw bezpieczeństwa lub 
aktualizacji danych i zawierają 

oszustwa internetowe nazywane phishingiem narażają na straty miliony 
internautów. Nie oznacza to jednak, że należy rezygnować z transakcji 
internetowych. wystarczy pamiętać o kilku ważnych zasadach.  

olga kamionek

„p” jak phishing

link do nieprawdziwego serwisu 
transakcyjnego. 

co się stanie, gdy klikniemy?
jeśli klikniemy w znajdujący się 
w treści phishingowego e-maila 
link, automatycznie przeniesie on 

nas na fałszywą stronę i zosta-
niemy poproszeni o zalogowanie 
się oraz podanie kodu z narzę-

dzia autoryzacyjnego. strona, na 
której się znajdziemy, będzie bar-
dzo podobna do prawdziwej,  
np. banku. Przestępcy coraz le-
piej przygotowują fałszywe wia-
domości – dbają o ich wygląd 
i spójność wizualną, umieszczają 

znak graficzny danej instytucji, 
a nawet ostrzeżenie przed  
e-mailami wyłudzającymi infor-

macje! Ale to nie wszystko. takie 
wiadomości często zawierają wi-
rusy w postaci załączników. Cy-
berprzestępcy na wiele sposo-
bów próbują przechwycić nasze 
dane i wykorzystać je do swoich 
celów. Dlatego właśnie, jeśli nie 
znamy nadawcy e-maila albo 
jego adres wydaje nam się po-
dejrzany, nie powinniśmy go 
otwierać ani tym bardziej jego 
załączników. 

jak uchronić się przed phishin-
giem?
Na pewno pod żadnym pozorem 
nie należy odpowiadać na podej-
rzane wiadomości i nie korzystać 
z podanego linku. jeśli już kliknie-
my i otworzy nam się strona,  
np. banku, to na pewno nie po-
winniśmy wpisywać tam swoich 
danych osobowych, loginu ani 
haseł do konta. o zdarzeniu trze-
ba również powiadomić swój 
bank. Może się okazać, że wy-
magane będzie skanowanie 
komputera. Banki nigdy nie prze-
syłają e-maili z linkiem do logo-
wania się w swoich serwisach! 
Bardzo ważną kwestią jest także 
stosowanie się do ogólnych za-
sad bezpiecznego korzystania 
z internetu: należy używać legal-
nego oprogramowania, regular-
nie je aktualizować oraz dbać 
o bezpieczeństwo własnego 
komputera poprzez stosowanie 
programów antywirusowych czy 
firewalla (oprogramowanie lub 
sprzęt, który pomaga blokować 
hakerów i wirusy, które próbują 
dotrzeć do komputera przez  
internet). 

PHISHING I WYKRADANIE DANYCH

E-mail

Załącznik 
z wirusem

Odnośnik 
do fałszywej strony

Wirus zaraża 
komputer

Fałszywa strona banku 
z formularzem 
do logowania

Nieautoryzowane 
przekazywanie danych

Poufne dane trafiają 
do cyberprzestępców

Oszuści za pomocą wiadomości
e-mailowych próbują wyłudzić od nas
dane osobowe, a także hasła i dostęp
do kont internetowych.
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technologia biometrycz-
na umożliwia identyfikowa-

nie klienta na podstawie ana-
lizy cech fizycznych, które dla 
każdego z nas są unikalne. 
Dzięki badaniu, np. układu na-
czyń krwionośnych dłoni, ana-
lizie głosu czy kształtu twa-
rzy, urządzenie może rozpoznać 
daną osobę i od razu umożli-
wić jej dostęp do konta, pro-
duktów i usług. w tej sytuacji 
zbędne będzie używanie karty, 

zapamiętywanie haseł i kodów 
PIN. to duży postęp w dziedzi-
nie bezpieczeństwa, bo nikt nie 
będzie w stanie podszyć się pod 
inną osobę. warto przypomnieć, 
że tylko co piąty Polak zmie-
nia swoje hasło czy PIN przy-
najmniej raz w roku, a prawie  
40 proc. wykonuje tę czynność 

klucz dO przyszłOści
Biometria coraz mocniej wkracza do naszego życia, także do bankowości. jej zastosowanie 
zdecydowanie ułatwi korzystanie z usług i produktów bankowych. Dlaczego? Nie trzeba będzie 
zapamiętywać haseł i kodów PIN. Pozwoli na szybką i wygodną obsługę i znacznie podniesie 
poziom bezpieczeństwa. 

Michał Tkaczuk

Biometria to nowa jakość w dziedzinie komfortu i bezpieczeństwa.  
w przyszłym roku w oddziałach Pko Banku Polskiego będą 
testowane pierwsze urządzenia wykorzystujące tę technologię.

Nowe 
TeChNoloGIe

tylko dlatego, że system wy-
musza taką zmianę – tak wyni-
ka z badania przeprowadzonego 
przez tNs Polska. 

początki biometrii w bankowości
Początkowo rozwiązania bio-
metryczne stosowane były je-
dynie w krytycznych obszarach 
banków, takich jak skarbiec 
czy centra danych. w usługach 
bankowych pojawiły się nie-
dawno. Pierwsze komercyjne 

zastosowania biometrii doty-
czyły bankomatów. Pionierem 
w tej dziedzinie był kolumbij-
ski bank Bancafe, który w 2002 
roku wprowadził urządzenia 
wykorzystujące analizę odcisku 
palca. obecnie liderem zasto-
sowań technologii biometrycz-
nych jest japonia, gdzie łącznie 

Dzięki badaniu, np. układu naczyń krwionoś- 
nych dłoni, analizie głosu czy kształtu twarzy, 
urządzenie może rozpoznać daną osobę  
i od razu umożliwić jej dostęp do konta.

zainstalowano blisko 100 tys. 
bankomatów wyposażonych 
w funkcje biometryczne. 

zleć przelew dłonią
w 2016 roku w PkO Banku Pol-
skim odbędą się testy pierw-
szych stanowisk, które umoż-
l iwią autoryzację operacj i 
bankowych oraz podpisywa-
nie wniosków i pism w opar-
ciu o technologię biometryczną. 
stanowiska będą wyposażo-
ne w specjalnie opracowany do 
tego celu długopis elektronicz-
ny oraz urządzenia analizujące 
jednocześnie głos klienta, układ 
naczyń krwionośnych dłoni 
i kształt twarzy. system będzie 
również skanował dokumenty 
tożsamości. Następnie wszyst-
kie dane porówna z zapisany-
mi w bazie wzorcami i na tej 
podstawie przeprowadzi iden-
tyfikację klienta oraz autory-
zację. Dane biometryczne będą 
przechowywane w postaci szy-
frowanej. w przyszłorocznych 
testach weźmie udział ponad  
10 tys. klientów, którzy otrzyma-
ją do dyspozycji 100 stanowisk 
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nych kanałach, np. infolinii – do 
szybszej identyfikacji dzwonią-
cej osoby – czy do podpisywa-
nia dokumentów bankowych na 
tablecie, bez konieczności wizy-
ty w oddziale. 

pierwszy raz na taką skalę
Planowane przez Pko Bank Pol-
ski testy biometryczne to pierw-
sze na polskim rynku działa-
nia wdrożeniowe realizowane 
na tak dużą skalę. Dotąd naj-

słOwnik 
przydaTnych pOjęć

Biometryczne metody za-
bezpieczeń wykorzystują do 
weryfikacji tożsamości ce-
chy fizyczne człowieka lub 
jego cechy behawioralne.
•  cechy fizyczne weryfi-

kowane biometrycznie to 
np. kształty części ciała, 
cechy twarzy, układ budo-
wy oka, linii papilarnych 
czy naczyń krwionoś- 
nych. 

•  cechy behawioralne we-
ryfikowane biometrycz-
nie to cechy związane 
z zachowaniem użytkow-
nika, np. podpis odręczny 
składany specjalnym dłu-
gopisem lub głos.

•  finger Vein (z ang.) – we-
ryfikacja tożsamości po-

przez układ naczyń krwio-
nośnych palca.

•  hand Vein (z ang.) – we-
ryfikacja tożsamości po-
przez układ naczyń krwio-
nośnych dłoni.

•  fotogrametria, np. lasero-
wa – identyfikacja kształ-
tów, rozmiarów i wzajem-
nego położenia obiektów, 
np. punktów charaktery-
stycznych twarzy, na pod-
stawie specjalnych zdjęć  
– tzw. fotogramów.

•  multimodalny lub wielo-
modalny, np. system, roz-
wiązanie biometryczne 
– jest to system bądź roz-
wiązanie, które łączy w so-
bie wiele funkcjonalności 
z zakresu biometrii.

większy projekt tego typu na 
świecie zrealizowano w japonii, 
gdzie w 2008 roku nowe rozwią-
zania wdrożyły 123 banki. Była 
to odpowiedź między innymi  
na rosnącą liczbę fraudów 
i oszustw bankowych. Rozwią-
zanie z powodzeniem funkcjonu-
je do dziś. Zresztą nie tylko tam. 
Usługi autoryzowane dłonią 
wprowadzono także na kampu-
sie uniwersyteckim w szwedzkim 
lund, gdzie 1600 użytkowników 
aktywnie korzysta z płatności 
dłonią w 15 sklepach – bez uży-
cia karty, haseł i kodów PIN. 

przyszłość i kolejne wyzwania
Prace prowadzone obecnie 
w Pko Banku Polskim w przy-
szłości pozwolą rozwijać usługi 
oparte na rozwiązaniach biome-
trycznych we wszystkich kana-
łach – nie tylko w oddziałach, 

w 60 oddziałach naszego Banku. 
obecnie na Politechnice Gdań-
skiej trwają badania prototypo-
wego stanowiska. sprawdzana 
jest jego ergonomia i umiejsco-
wienie urządzeń. opracowywa-

ne są scenariusze obsługi klien-
tów. Cały system podnosi nie 
tylko poziom bezpieczeństwa, 
lecz także komfort klientów ko-
rzystających z bankowości. Bio-
metria może być rozwijana w in-

lecz także w bankowości mobil-
nej i internetowej. Nieuniknio-
nym trendem rozwojowym jest 
również wprowadzenie metod 
uwierzytelniania biometrycz-
nego do płatności. tym samym 
wykorzystanie metod biome-
trycznych umożliwi zrezygno-
wanie z tradycyjnych sposobów 
autoryzacji, wykorzystujących 
kody PIN oraz hasła.
Biometria może też znaleźć za-
stosowanie w wielu innych dzie-
dzinach naszego życia codzien-
nego – chociażby w służbie 
zdrowia czy administracji pu-
blicznej. jej stosowanie to szan-
sa na poprawę komfortu i bez-
pieczeństwa obsługi klientów, 
interesantów instytucji publicz-
nych czy pacjentów, a także 
rozwiązanie przyjazne ekologii  
– zmniejszenie ilości krążącej 
dokumentacji papierowej.

Biometria może być rozwijana w innych 
kanałach, np. infolinii – do szybszej identyfika-
cji dzwoniącej osoby – czy do podpisywania 
dokumentów bankowych na tablecie.
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jest pani teraz w doskonałym, 
dla aktywnej zawodowo kobie-
ty, momencie życia – ugrunto-
wana pozycja zawodowa, a do 
tego status telewizyjnej gwiaz-
dy. jak się pani z tym czuje? 
to rzeczywiście bardzo dobry 
moment. Mam nie tylko wspa-
niałą pracę, lecz także cudowną 
córeczkę. Czuję się spełniona 
i szczęśliwa.

ukończyła pani pedagogikę 
przedszkolną i ogólną oraz kie-
runek animatora i menedżera 
kultury na uniwersytecie marii 
curie-skłodowskiej w lublinie. 
czy takie zaplecze przydaje się 
w codziennej pracy?
oczywiście, że tak. Zwłaszcza 
umiejętności wyniesione z zajęć 
na kierunku animatora i mene-
dżera kultury – głównie z ćwiczeń, 
na których przygotowywano nas 
do występów na scenie i przed 
kamerą. wiedza pedagogiczna 
również bywa przydatna, także 
w życiu prywatnym – wychowuję 
przecież czteroletnią córeczkę.

który z prowadzonych przez  
panią programów wymaga  
największego zaangażowania, 
przygotowania, wiedzy?
tak naprawdę wszystkie. Nic nie 
może odbywać się spontanicznie 
– każdy program czy wywiad wy-
maga dokładnego przygotowa-
nia, przyswojenia pewnej wiedzy 

jest ambasadorką programu biegowego „Pko Biegajmy razem”  
– dorota gardias. Rozmawiamy z jedną z najbardziej rozpoznawanych 
prezenterek telewizyjnych, fotomodelką, uczestniczką wyborów  
Miss Polonia, zwyciężczynią IX edycji „tańca z gwiazdami”. 

Rozmawiała luiza dziółko

wyzwania mnie lubią 

i terminologii, np. przed prezen-
tacją prognozy pogody muszę 
przestudiować mapy pogodowe 
i konsultuję się z synoptykiem.

w pani życiu zawodowym dużo 
się dzieje. na jakich projektach 
jest pani obecnie skoncentro-
wana?
Przede wszystkim na programie 
„studio active” w tVn Meteo. 
Z uwagi na to, że audycja jest 
nadawana na żywo i z udziałem 
zaproszonych do studia gości, 
wymaga pełnego skupienia i za-
angażowania. Ponadto od wrze-
śnia program zmieni nieco for-

mułę, więc już teraz nad nią 
pracujemy. to oznacza, że po-
święcamy mu naprawdę dużo 
czasu i uwagi. 

w maju br. została pani amba-
sadorką programu biegowego 
„pkO biegajmy razem” i wy-
startowała w białostockim pół-
maratonie. skąd zainteresowa-
nie takimi projektami?

Zawsze byłam pełna energii 
i prowadziłam aktywny styl ży-
cia. stąd moja praca w „studio 
Active”, a także zaproszenia do 
udziału w różnych projektach 
związanych ze sportem. Prywat-
nie regularnie biegam, i to od 
dawna. A od czasu, kiedy kupi-
łam córce specjalny wózek bie-
gowy, możemy biegać razem. 
Połączyłam przyjemne z poży-
tecznym, a do tego zaszczepiam 
dziecku dobre wzorce. 

zaangażowała się też pani 
w pkO bieg charytatywny pod 
hasłem „pomagamy z każdym 

krokiem”, czyli ogólnopolski 
bieg sztafetowy, odbywający 
się jednocześnie na stadionach 
12 miast w całym kraju. każde 
pokonane przez zawodnika 
okrążenie stadionu to obiad dla 
dziecka. co oznacza dla pani 
udział w tym biegu?
Często biorę udział w różnego 
rodzaju akcjach charytatyw-
nych. Dają mi one dużą satys-

fakcję. szczególnie takie, które 
wiążą się z podjęciem pewnego 
wysiłku i poświęceniem, a nie 
tylko z wrzuceniem datku do 
puszki. Gdy mogę coś realnie 
zrobić, mam poczucie, że daję in-
nym coś od siebie i dzielę się 
swoją energią. Ponadto takie 
wydarzenia jak biegi charyta-
tywne to okazja do aktywnego 
spędzenia czasu dla całych ro-
dzin, które chętnie na takie im-
prezy plenerowe przychodzą. 

słyszałam kiedyś, że ma pani 
słabość do samochodów, 
a zwłaszcza do ścigania się.  
czy to wciąż aktualna pasja?
oczywiście, zwłaszcza od kiedy 
miałam okazję wziąć udział 
w warszawskim Rajdzie Barbór-
ka. Autem kierował Marek Nyga, 
a ja pilotowałam. Był to krótki 
przejazd pokazowy ulicą karo-
wą, ale wrażenia niezapomniane! 
od tego czasu mam nieodpartą 
chęć szlifowania rajdowych 
umiejętności. 

konkursy piękności, modeling, 
taniec, wyścigi samochodowe  
– lubi pani nowe wyzwania. czy 
jest coś, czego chciałaby pani 
jeszcze spróbować? 
lubię wyzwania i od zawsze czu-
ję, że i one mnie lubią. obecnie 
fascynuje mnie kitesurfing. tro-
chę wcześniej pływałam, ale 
chcę dopracować umiejętności, 
aby czerpać pełną satysfakcję 
z uprawiania tego wspaniałego 
sportu.

w przeszłości była też pani wo-
kalistką i wraz z ojcem wystę-
powała w zespole Quantes.  
czy śpiew wciąż jest obecny 
w waszym życiu?
tak, towarzyszy mojej rodzinie 
od zawsze. Do dziś często śpie-
wamy na spotkaniach rodzin-
nych – podczas świąt czy wspól-

Często biorę udział w akcjach charyta-
tywnych. Dają mi one dużą satysfakcję. 
Szczególnie takie, które wiążą się z pod-
jęciem pewnego wysiłku i poświęceniem, 
a nie tylko z wrzuceniem datku do puszki.
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nego grillowania. tata chętnie 
sięga po gitarę. Poza tym moja 
córka uwielbia śpiewać, dlatego 
chętnie organizuję imprezy mu-
zyczne dla zaprzyjaźnionych 
dzieci. Rozdaję im cymbałki, 
grzechotki i urządzamy koncert. 
Bywam też zapraszana do przed-
szkoli, aby opowiedzieć o swojej 

pracy w telewizji, wyjaśnić zja-
wiska pogodowe, a czasem na-
wet śpiewam wspólnie z dziećmi. 

jaką wartość wyniesioną 
z domu rodzinnego ceni pani 
najbardziej?
Moi rodzice są skromnymi ludźmi, 
którzy cenią sobie prostotę życia. 

Myślę, że to najlepsze, co mogli 
mi przekazać, i podoba mi się ten 
wzorzec. oczywiście nie oznacza 
to, że żyję ascetycznie, ale staram 
się nie przesadzać z wydatkami 
i unikać niepotrzebnego zbytku.

czy rodzice uczyli panią oszczę-
dzania?

to raczej przyszło samoistnie. 
wcześnie zrozumiałam, że war-
to oszczędzać, bo różnie się 
w życiu układa i ten przysłowio-
wy odłożony grosz trzeba mieć 
zawsze.

a jak obecnie podchodzi pani do 
finansów? woli pani wydawać 
czy raczej oszczędzać?
staram się za dużo nie wydawać, 
dlatego zazwyczaj kupuję na wy-
przedażach. Często się też zda-
rza, że moja wyprawa do skle-
pów kończy się zakupami 
wyłącznie dla córki. Ale tak ma 
chyba większość mam. A tak po-
ważnie – zdecydowanie lepiej 
i bezpieczniej się czuję, mając 
oszczędności, tym bardziej że 
współcześnie banki dają nam 
wiele możliwości. 

czy decyzje o inwestowaniu 
podejmuje pani sama, czy ko-
rzysta ze wsparcia profesjona-
listów?
korzystam z usług dwóch dorad-
ców finansowych i uważam, że 
to się po prostu opłaca. Dzięki 
temu udaje mi się uzyskać ko-
rzystne warunki, np. inwestycji 
czy ubezpieczenia.

czy oszczędza pani długotermi-
nowo z myślą o przyszłości 
dziecka lub emeryturze?
jedno i drugie. Chyba nawet 
mogę powiedzieć, że oszczędza-
nie to jeden z moich życiowych 
priorytetów.

czym dla pani jest sukces? 
Dla mnie sukcesem jest na pew-
no wygrana w „tańcu z gwiazda-
mi”! Udział w tym programie 
kosztował mnie dużo wysiłku 
i stresu. kryształowa kula, która 
stoi u mnie w domu na honoro-
wym miejscu, przypomina mi, że 
najlepiej smakuje sukces okupio-
ny ciężką pracą.
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Pobiec z pomocą może każdy 
– na dłuższym lub krótszym 

dystansie. w kalendarzu imprez 
sponsorowanych przez Pko Bank 
Polski zarówno początkujący, jak 
i bardziej zaawansowani amato-
rzy biegów znajdą coś dla siebie, 
bez względu na wiek i miejsce za-
mieszkania. warto biegać, kibico-
wać i... pomagać – razem z nami! 

pomagamy z każdym krokiem
tradycyjnie podczas wszystkich 
biegów wspieranych przez Pko 
Bank Polski odbywają się zainicjo-
wane przez jego pracowników ak-
cje charytatywne „biegnę dla…”. 
Od 2013 roku Bank zorganizował 
ich już 120, a na wezwanie odpo-
wiedziało prawie 40 tys. osób. dzię-
ki nim fundacja Banku przekazała 
beneficjentom ponad 1,7 mln zł. 
tylko w 2015 roku odbyły się  
33 takie akcje, a fundacja wypła-
ciła darowiznę – ok. 500 tys. zł  
dla najbardziej potrzebujących, 
zarówno dzieci, jak i dorosłych. 
Nową formą pomagania przez bie-
ganie jest udział w Pko Biegu Cha-
rytatywnym, który odbędzie się 
w tym samym czasie w 12 różnych 

biegnij pOmagać!
to już nie tylko kwestia zdrowia, mierzenia się z własnymi słabościami czy bicia rekordów 
– coraz więcej osób biega po to, by pomóc potrzebującym. Udział w Biegu Charytatywnym 
lub start w koszulce z karteczką „biegnę dla...” należy wręcz do dobrego tonu. tej jesieni  
nie zabraknie okazji, by pobiec z pomocą. 

Joanna kornaga

Bogaty kalendarz imprez biegowych Pko Banku Polskiego 
to mnóstwo okazji do aktywności fizycznej,  
a także do pomagania potrzebującym. 

proGraM
bIeGowy

miejscach w Polsce. start ogól-
nopolskiego biegu sztafetowego  
– 19 września br. Hasło prze-
wodnie – „Pomagamy z każdym 
krokiem”. Akcja rozegra się rów-

nocześnie na stadionach: w Byd-
goszczy, Gdańsku, koszalinie, 
krakowie, lidzbarku warmińskim, 
lublinie, Łodzi, Łomży, Mikołowie, 
Poznaniu, warszawie i we wrocła-
wiu. Zawodnicy, tworzący pięcio-
osobowe drużyny, przez godzinę 
będą pokonywać kolejne okrąże-
nia, z których każde będzie przeli-
czane na jeden posiłek dla dziecka 
(www.pkobiegcharytatywny.pl). 
– tak duża ogólnopolska impreza  
jak Pko Bieg Charytatywny nie 
zdarza się często. Dlatego warto ją 
mieć w swoim biegowym cV. do-
datkowo jest to okazja do aktyw-
nego spędzenia czasu, wspólne-

Tradycyjnie podczas wszystkich biegów 
wspieranych przez PKO Bank Polski odby-
wają się zainicjowane przez jego pracowni-
ków akcje charytatywne „biegnę dla…”. 

go biegania, a przede wszystkim 
pomagania innym – mówi Artur 
Partyka, lekkoatleta, dwukrotny 
medalista olimpijski, ambasador 
biegu. 

osoby, które nie wezmą udziału  
w akcji, mogą do końca październi-
ka  dokonywać wpłat na rzecz dzieci  
w regionach, w których odbywają 
się biegi. Numery kont znajdują się 
na stronie wydarzenia.

dla maratończyków i nie tylko
Ale jesienny sezon pomagania 
przez bieganie można rozpocząć 
wcześniej – 13 września wystar-
tuje 33. PkO wrocław Maraton. 
Uczestnicy pobiegną trasą wio-
dącą przez najbardziej atrakcyjne 
miejsca miasta aż do mety na wro-
cławskim stadionie olimpijskim. 
– wyznaczyliśmy trasę, która nie 

będzie zbyt wymagająca, a jedno-
cześnie pozwoli uczestnikom zo-
baczyć piękno naszego miasta. Po 
drodze mijamy operę wrocławską, 
Uniwersytet wrocławski, ossoli-
neum, Halę targową, Ostrów tum-
ski, stadion wrocław – zachęca 
wojciech Gęstwa, dyrektor Pko 
wrocław Maratonu. 
19 września rozegra się też bieg 
o Grand Prix warszawy w lesie 
kabackim (potem kolejne edycje  
3 i 17 października), a dzień później 
Vii Bytomski Półmaraton. z kolei  
4 października br. odbędą się aż 
dwie ciekawe imprezy: 3. PkO Ma-
raton Rzeszowski oraz PkO silesia 
Marathon w katowicach. 
Ukoronowaniem biegowych atrakcji 
będzie Pko Poznań Maraton, który 
w tym roku rozpocznie się 11 paź-
dziernika. Zawodnicy ruszą spod 
kompleksu Międzynarodowych 
targów Poznańskich, by dotrzeć  
na metę znajdującą się na placu 
św. Marka. od samego początku 
istnienia maraton poznański zaj-
muje czołowe miejsce w rankingu 
największych tego typu biegów 
w kraju i europie środkowo-
-wschodniej. 
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biegi z historią w tle
wyjątkową propozycją dla biega-
czy chcących pomagać innym jest 
cykl wydarzeń związanych z ob-
chodami narodowego święta nie-
podległości – 11 listopada. i tak 
w 97. rocznicę odzyskania przez 
Polskę niepodległości w całym 
kraju odbędzie się kilka biegów 
wspieranych przez Pko Bank Pol-
ski: Bieg niepodległości na 10 km 
w warszawie, Rzeszowie i gdyni. 
warszawski bieg rozpocznie się 
w centrum miasta – w okolicach 
skrzyżowania al. jana Pawła II  
i ul. stawki. trasa wiedzie m.in.  
al. jana Pawła II, wiaduktem 
nad Al. jerozolimskimi, ul. Cha-
łubińskiego do al. Niepodległo-
ści. stołeczny bieg odbędzie się 
już po raz 27. i jest elementem 
warszawskiej triady Biegowej, 
w skład której wchodzą rów-

nież Bieg konstytucji 3 Maja 
oraz Bieg Powstania warszaw-
skiego. Do udziału w ubiegło-
rocznej edycji zapisało się aż  
15 tys. osób, a na metę dobie-
gło ponad 12 tys. zawodników.  
– wszyscy uczestnicy podzielą 
zapewne zdanie, że znakomicie 

było przebiec te 10 km. zwłasz-
cza że razem ustanowiliśmy 
rekord Polski, jeśli chodzi o fre-
kwencję w biegach masowych 
– powiedział po biegu Maciej ku-
rzajewski, dziennikarz sportowy. 

Gdyński Bieg Niepodległości, 
który wieńczy tegoroczny cykl 
Pko Grand Prix Gdyni, startuje ze 
skweru kościuszki. z kolei 3. Bieg 
Niepodległości z Pko Bankiem 
Polskim, czyli Rzeszowska dy-
cha, zamknie cykl PkO Rzeszów 
Biega. 

biegam, bo lubię
Biegamy dla zdrowia, przyjem-
ności, bicia rekordów i coraz 
częściej dlatego, by pomóc, ale 
bez względu na powody do bie-
gów zawsze trzeba się przygoto-

wać. Do listopada br. w ramach 
akcji „BiegamBolubię” można 
regularnie biegać i ćwiczyć na 
80 stadionach lekkoatletycznych 
w całej Polsce. Bezpłatne zaję-
cia pod okiem profesjonalistów 
odbywają się w każdy weekend. 
w ich trakcie trenerzy podpo-
wiadają na przyklad jak prawi-
dłowo oddychać podczas biegu, 
zaproponują wytrzymałościowe 
testy Coopera, testy sprinter-
skie, ćwiczenia koordynacyjne 
i zadania sprawnościowe z pił-
kami lekarskimi czy hula-hoop. 
Zajęcia prowadzone są w przyja-
znej atmosferze, dwóch grupach 
– początkującej oraz zaawanso-
wanej – aby niepotrzebnie nie 
stresować uczestników. 
jak ważne jest odpowiednie przy-
gotowanie do biegu, wie każdy, 
kto choć raz brał udział w zawo-
dach. Potwierdza to Paweł janu-
szewski, lekkoatleta, dziennikarz 
sportowy, inicjator akcji „Bie-
gamBolubię”. 
– Mam krótką dewizę 3 x s: spo-
kojnie, systematycznie i satysfak-
cjonująco. wiele osób o tym za-
pomina, szarżuje, bo szybko chce 
nadrobić różne zaległości, nie da-
jąc tym samym organizmowi cza-
su na stopniową adaptację „za-
stałego” mechanizmu. ćwiczyć 
trzeba z głową, dać sobie czas na 
regenerację po wysiłku. właśnie 
takim początkowym problemom, 
brakowi podstawowej wiedzy na 
temat akcentów treningowych, 
ich monotonii i braku progresji, 
wychodzi naprzeciw akcja „Bie-
gamBolubię”. Ale najważniejsza 
sprawa, co zawsze podkreślam, 
to zrobić pierwszy krok i po pro-
stu wyjść z domu – podsumowuje 
Paweł januszewski. 
odpowiednie przygotowanie do 
biegu zapewni nam dobre samo-
poczucie, a wtedy z większą ra-
dością możemy pobiec z pomocą 
dla innych. 

Biegamy dla zdrowia, przyjemności, bicia  
rekordów i coraz częściej dlatego, by 
pomóc, ale bez względu na powody do 
biegów zawsze trzeba się przygotować.
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kulturalna jesień pod mecenatem Pko Banku Polskiego 
zapowiada się imponująco. Atrakcji nie zabraknie 
zarówno dla fanów muzyki, filmu, jak i teatru.

MeCeNaS   
kulTury

w dniach 14–19 września 
odbędzie się jubileuszowy,  
40. festiwal filmowy w gdyni. 
Do konkursu głównego tego-
rocznej edycji zakwalifikowało 
się 18 polskich filmów. to jedno 
z najstarszych wydarzeń filmo-
wych w europie, zainauguro-
wane w 1974 roku, promujące 
polską sztukę f ilmową. każ-
dego roku w wydarzeniu bie-
rze udział około 45 tys. gości  
z całego świata. Najważniej-
szymi nagrodami festiwalu są 
Złote i srebrne lwy, przyzna-
wane przez międzynarodowe 
jury. Rywalizują o nie najcie-

kawsze rodzime filmy, premie-
ry, debiuty oraz laureaci mię-
dzynarodowych fest iwal i . 
Należą do najcenniejszych na-
gród polskiej branży filmowej. 
wyjątkową część tej edycji 
stanowi wyróżnienie najlep-
szego f ilmu spośród nagro-

wie i uczniowie, doświadczeni 
seniorzy, jak i młodsi twórcy, 
cytowani klasycy oraz młodzi 
gniewni. 
specjalny laur – statuetkę Pla-
tynowego lwa – otrzyma tade-
usz Chmielewski, scenarzysta  
i reżyser kultowych już tytu-
łów: „jak rozpętałem drugą 
wojnę światową”, „Nie lubię 
poniedziałku”, „ewa chce spać” 
czy „U Pana Boga za piecem”. 

dzonych w ciągu ostatnich  
40 lat, a jednocześnie przyzna-
nie nagród dla najlepszej aktor-
ki, najlepszego aktora oraz naj-
lepszej muzyki. „Czterdziestka” 
ma charakter podwójnie wy-
jątkowy. to zarazem czte-
ry dekady festiwalu i polskiej  
kinematografii. spośród licz-
nych f ilmów, ról i motywów 
muzycznych, które towarzy-
szyły nam przez te wszystkie 
lata, telewidzowie i internauci 
w plebiscycie wybierają swo-
ich ulubieńców. Diamentowe 
lwy zostaną przyznane arty-
stom 14 września, w trakcie 

uroczystego otwarcia. Gość-
mi tego niezwykłego wieczoru 
będą wszyscy dotychczaso-
wi laureaci festiwalu filmo-
wego w Gdyni. w sali teatru 
Muzycznego im. Danuty Ba-
duszkowej zgromadzą się za-
równo utytułowani mistrzo-

fesTiwal  
filmOwy  
w gdyni 

wśród licznych atrakcji znaj-
dą się także między inny-
mi prezentacja skarbów kina 
przedwojennego, przegląd fil-
mów milicyjnych czy warsz-
taty w ramach Mistrzowskie-
go kursu krytyki filmowej 
organizowane we współpra-
cy z Gdyńską szkołą filmową. 
Partnerem głównym festiwalu 
po raz czwarty jest Pko Bank 
Polski.

„Czterdziestka” ma charakter podwójnie  
wyjątkowy. To zarazem cztery dekady 
festiwalu i polskiej kinematografii.
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pół wieku wraTislaVia canTans
Międzynarodowy fest iwal 
wratislavia Cantans we wro-
cławiu w tym roku odbędzie 
się w dniach 6–19 września. to 
wielkie święto muzyki klasycz-
nej i dawnej zachwyca publicz-
ność z całego świata już od  
50 lat.
tegoroczna edycja będzie więc 
wyjątkowa, nie tylko ze wzglę-
du na wielki jubileusz, lecz tak-
że dlatego, że jego inauguracja 
zbiega się z otwarciem jed-
nego z najnowocześniejszych 
kompleksów sal koncertowych 
w naszej części europy – gma-

premiery w TeaTrze pOlskim
jesienią w teatrze Polskim od-
będzie się pierwsza w tym se-
zonie premiera – 29 i 30 wrze-
śnia w ramach cyklu „teatr 
Polski Dzieciom” wystawia-
ny będzie spektakl jonathana  
swif ta „Podróże Guliwera”. 

opowieść o człowieku trafiają-
cym do krainy liliputów w reży-
serii jarosława kiliana i z muzyką 
Grzegorza turnaua będzie rów-
nież grana w październiku: 1–3, 
18, 20 i 21 oraz w listopadzie:  
26 i 27. inną nowością będzie sztu-

dla  
młOdych 
widzów
Od 29 listopada do 6 grud-
nia br. w Poznaniu będzie trwał 
Międzynarodowy festiwal fil-
mów Młodego widza. to jedy-
na w kraju impreza filmowa dla 
dzieci i młodzieży, która w tym 
roku odbędzie się po raz 33. fe-
stiwalowe produkcje ocenia jury 
złożone zarówno z fachowców, 
jak i reprezentacji młodych od-
biorców oraz pedagogów. Na 
festiwalu pojawiają się niemal 
wszystkie gatunki filmów z ca-
łego świata. festiwal Młodego 
widza to nie tylko wielka przy-
goda f ilmowa. oprócz walo-
rów poznawczych i rozrywko-
wych ma też misję edukacyjną, 
a przede wszystkim jest miej-
scem spotkań młodych ludzi 
o podobnej wrażliwości i zain-
teresowaniach.  

chu nowo powstałej siedziby 
Narodowego forum Muzyki 
we wrocławiu. 16 września 
odbędzie się uroczysty kon-
cert z okazji 80. urodzin ta-
deusza strugały – światowej 
klasy dyrygenta, wielolet-
niego dyrektora filharmonii 
wrocławskiej, a także wie-
loletniego kierownika festi-
walu. Podczas koncertu sam 
jubilat poprowadzi orkie-
strę symfoniczną Narodowe-
go forum Muzyki. Partnerem 
strategicznym obu wydarzeń 
jest Pko Bank Polski. 

ka stanisławy Przybyszewskiej 
o rewolucji francuskiej – „ther-
midor”. Premierę zaplanowano  
na 7 i 8 listopada, a spektakle  
będzie można zobaczyć 10 i 12 
tego miesiąca. Mecenasem te-
atru jest Pko Bank Polski. 
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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


