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ZARADNOŚĆ FINANSOWA 
W OKRESIE ŚWIĄTECZNYM

Zacznijmy od świątecznych zakupów: jak ich 
dokonać? Czym się kierować podczas wyboru 
upominków? Jakich zasad warto przestrzegać 
i na co uważać podczas wizyt w centrach han-
dlowych?

1

Nie rób zakupów w weekend i po południu – 
zaplanuj dzień urlopu na załatwienie wszystkich 
przedświątecznych sprawunków. W weekend, w 
galeriach handlowych kumuluje się największa 
grupa klientów, to potęguje zmęczenie i spra-
wia, że jesteśmy bardziej podatni na dokonywa-
nie nieprzemyślanych zakupów, czujemy presję 
i ulegamy pośpiechowi.

2

Poświęć więcej czasu na zakupy – jeśli planu-
jesz kupić prezenty dla bliskich, znajdź na to 
czas i zaplanuj co chcesz kupić. Ułatwi to wy-
bór i nie będziesz się rozpraszać myśleniem w 
styczniu: „Może zajrzę jeszcze tu, bo są tu fajne 
rzeczy i coś wybiorę”.

3

Bądź asertywny – muzyka, zapachy, wystrój 

gdy zamówiony przedmiot do nas, z różnych 
przyczyn, nie dotrze, skorzystanie z procedury 
chargeback.

Święta nieodzownie kojarzą się z podniosłą at-
mosferą, spotkaniami z najbliższymi i… z wielo-
ma godzinami spędzonymi w kuchni. Jak zwy-
kle do zrobienia są mięsa, ciasta, sałatki, ryby, 
pierogi… czy można je przygotować w jeden 
dzień? Pamiętaj, że zanim zaczniesz gotować, 
musisz jeszcze kupić wszystkie produkty, a to 
wymaga czasu i cierpliwości. Domowe jedzenie 
podobno zawsze smakuje najlepiej, ale może 
warto jednak skorzystać z pomocy fachowców? 
Oto zalety świątecznej garmażerki:

oszczędność czasu – można go 
spożytkować na inne zajęcia;

czystość i porządek – nie będziemy 
musieli sprzątać po gotowaniu;

pewność dobrego smaku – skorzy-
stanie z sprawdzonej firmy caterin-
gowej albo restauracji.

Gotowe potrawy są droższe od tych, które przy-
gotowywanych samodzielnie. Oszczędności 
nie są jednak – moim zdaniem – aż tak spek-
takularne. Z analizy podstawowych cateringów, 
można wywnioskować, że dopłata to około 70-
100 zł. Warto też podkreślić ogromną oszczęd-
ność czasu, gdyż po ustaleniu menu jedynym 
wysiłkiem jest przywiezienie wszystkiego do 
domu i późniejsze odgrzanie, przed podaniem 
gościom.

By przygotować się na spotkania z bliskimi, nie-
stety, prócz przygotowania świątecznych potraw, 
znalezienia idealnych upominków i stworzenia 

„atmosfery”, niezbędne są gruntowne porządki. 

Co zrobić, gdy nie mamy na nie czasu, bądź 
gdy po prostu ich nie lubimy? Może warto zle-
cić te prace innym?

Najpopularniejszą usługą jest sprzątanie domu, 
może mieć różny zakres – od odkurzania, przez 
mycie podłóg, po podlewanie kwiatów. Możemy 
też zamówić sobie wypranie dywanów, mycie 
okien itd. Czy jest to opłacalne? To oczywiście 
kwestia indywidualna – płacimy nie tylko za wy-
konaną pracę, ale też za czas jaki oszczędzamy.

Osoby sprzątające mogą rozliczać się z nami 
za godzinę pracy (15-20 zł), albo za wykonanie 
konkretnych zadań. Ta druga opcja jest chyba 
dla nas korzystniejsza, bo mamy pewność, że 
nikt nas nie naciąga. Kompleksowe posprzą-
tanie 50 – metrowego mieszkania będzie nas 
kosztowało około 100-120 zł, często już z prze-
tarciem okien i trzepaniem dywanów.

Koniec roku, to też czas kiedy możemy wy-
kazać się finansową zaradnością, nie tylko w 
kontekście skutecznego oszczędzania, ale też 
zarabiania. Na chętnych czekają oferty przed-
świątecznej, dodatkowej pracy. Największe za-
potrzebowanie jest w branży handlowej, usłu-
gowej i logistycznej. Poszukiwani są animatorzy 
- Mikołaje i Śnieżynki/Aniołki oraz sprzedawcy, 
którzy znajdują prace na specjalnych stoiskach 
firm. Widać to szczególnie w galeriach handlo-
wych, w których popularne „wyspy” wyrastają 
jak grzyby po deszczu. 

Rosnąca popularność zakupów internetowych 
sprawia, że w okresie bożonarodzeniowym 
wzrasta też zapotrzebowanie w branży logi-
stycznej. Potrzebne są osoby do pakowania i 
oczywiście dostarczania przesyłek. Według ba-
dań CBOS, jeszcze 6 lat temu zakupy w Interne-
cie robił co czwarty z nas, dziś to już niemal po-
łowa. Ktoś zatem musi te setki tysięcy paczek 
przygotować do wysyłki, a to doskonała okazja 
do zarobienia dodatkowych pieniędzy.

Mam nadzieję, że tekst ten pomoże Ci racjo-
nalnie zaplanować święta. Pamiętaj, że at-
mosfery świąt i czasu spędzonego z bliskimi, 
nie da się wycenić i wprowadzić do tabelki, by 
dokonać analizy finansowej. Mam nadzieję, że 
to będzie dla Ciebie dobry czas, a Nowy Rok 
rozpoczniesz jako zaradny finansowo, świado-
my konsument – zapraszam na mojego bloga: 
www.ZaradnyFinansowo.pl

który już od listopada pojawia się w centrach 
handlowych, ma nas skłonić do zakupów, za-
zwyczaj większych niż te o których myśleliśmy.
Spróbuj się oprzeć „marketingowym sztucz-
kom”. 

4

Uwaga na magię cen – promocje i rabaty 
spotkamy na każdym kroku. Warto jednak pa-
miętać, że handlowcy żonglują cenami w taki 
sposób, abyśmy zawsze mieli wrażenie, że pła-
cimy mniej niż w rzeczywistości. Jak się oprzeć 
„atrakcyjnej ofercie”? Przed zakupami ustal, ile 
chcesz wydać i nie przekraczaj tej kwoty pod 
żadnym pozorem. 

5

3 za 2? – trik stary jak świat, który jest niestety 
bardzo skuteczny. W święta kupujemy zdecy-
dowanie więcej, dlatego sieci handlowe, niczym 
dobre duszki, starają się nam pomóc w zro-
bieniu zapasów. Tylko…. Czy jest to faktycznie 
oszczędność? Nasz mózg ma naturalną skłon-
ność do doceniania rzeczy większych. Jednak, 
pomyśl co się bardziej opłaca: zakup 6 takich 
samych przedmiotów za 6 złotych, czy 3 za 3 
złote?

Osobiście zachęcam do robienia świątecznych 
zakupów prezentowych w Internecie. Jest to 
sposób na uniknięcie kolejek i oszczędność 
czasu, ale także zaradność finansowa, bo w 
sieci zwykle kupujemy taniej – smart shopping 
w praktycznym wydaniu. Istotne jest również 
prawo do 14-dniowego – od momentu dostar-
czenia - zwrotu towaru, który kupiliśmy w Inter-
necie.

W kwestii świątecznych zakupów on-line dobrą 
praktyką jest także płacenie za zakupy w sieci 
kartą kredytową lub płatniczą z opcją płatno-
ści internetowych. Umożliwi nam to, w sytuacji, 

Koniec roku, to zawsze czas 
bardzo intensywny. Zastana-
wiamy się jak przygotować się 
do świąt Bożego Narodzenia, 
co ofiarować najbliższym. 
Często pojawia się dylemat: 
zdecydować się na klimat czy 
praktyczność?  Warto jest to 
rozważyć, zwłaszcza pod ką-
tem domowego budżetu.

Mateusz
Autor bloga ZaradnyFinansowo.pl 
o oszczędzaniu, inwestowaniu i zarabianiu 
pieniędzy, oraz o skutecznym prowadzeniu 
budżetu domowego. Na blogu promuje rozsądne 
podejście do tematu finansów osobistych

ZACHĘCAM DO ROBIENIA ŚWIĄTECZNYCH ZAKUPÓW 
PREZENTOWYCH W INTERNECIE. JEST TO SPOSÓB NA 
UNIKNIĘCIE KOLEJEK I OSZCZĘDNOŚĆ CZASU, ALE TAKŻE 
ZARADNOŚĆ FINANSOWA, BO W SIECI ZWYKLE KUPUJEMY 
TANIEJ – SMART SHOPPING W PRAKTYCZNYM WYDANIU.

www.zaradnyfinansowo.pl
www.zaradnyfinansowo.pl
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Według badań przeprowadzonych w  ubiegłych 
latach przez TNS Polska na zlecenie Związku 
Banków Polskich niespełna połowa z  nas nie 
planuje z wyprzedzeniem wydatków związanych 
z organizacją świąt. Podobna grupa nie potrafi 
podać w przybliżeniu kwoty związanej z  zaku-
pem prezentów świątecznych. Niekiedy wydatki 
świąteczne przekraczają możliwości naszego 
budżetu i  wiążą się z  decyzją o  zaciągnięciu 
kredytu. Nieraz decyzja o zaciągnięciu takiego 
zobowiązania podejmowana jest pochopnie, 
bez wcześniejszej analizy jej długofalowych 
konsekwencji. Wydatki świąteczne nie byłyby 
dla nas wyjątkowo uciążliwe gdyśmy konse-
kwentnie w trakcie roku na nie odkładali. Jednak 
tej konsekwencji często nam niestety brakuje. 
Dziś 65 proc. Polaków deklaruje, że ma możli-
wości finansowe, aby miesięcznie zaoszczędzić 
przynajmniej niewielką kwotę a 35 proc. może 
zaoszczędzić do 250 zł. Jednak najczęściej 
nie mamy sprecyzowanego celu oszczędzania. 
Oszczędzamy przede wszystkim „na wszelki 
wypadek” a  jedynie co trzeci Polak oszczędza 
na zakup dóbr trwałego użytku - sprzętu RTV, 
AGD lub samochodu. Brak oszczędności połą-
czony z  dodatkowymi zobowiązaniami takimi 
jak szybka pożyczka czy kredyt może okazać się 
w  kolejnych miesiącach dużym obciążeniem. 
Rozsądne oszacowanie własnych możliwości 
finansowych pozwala uniknąć nieprzyjemnych 
niespodzianek i dodatkowych kosztów w przy-
szłości. Z  badań realizowanych przy udziale 
Związku Banków Polskich największą wiedzę 
o planowanych świątecznych wydatkach posia-

da grupa najmniej zarabiających charakteryzu-
jąca się dochodem rodziny nie przekraczają-
cym kwoty 1,5 tys. PLN. W poprzednich latach 
aż 70 procent z  tej grupy deklarowało, że po-
siada precyzyjnie ustaloną kwotę wydatków na 
święta. Polacy posiadający większe zarobki już 
rzadziej sporządzają takie analizy  i precyzyjnie 
rozpisany budżet świąteczny deklaruje zaledwie  
sześciu na dziesięciu badanych respondentów.  

Niestety podobnie, jak w  przypadku organi-
zacji i  planowania świąt, również w  zakresie 
postanowień noworocznych w  większości nie 
myślimy o  finansach. W  ubiegłych latach po-
stanowienia noworoczne większości Polaków 
nie były związane z naszym portfelem, a wśród 
tych finansowych, najpopularniejsze to regular-
ne oszczędzanie (30%) a także spłata kredytu 
(15%). Niespełna 60 procent badanych nie pla-
nuje dokonywać żadnych postanowień finanso-
wych. 

Szybkim krokiem zbliża się okres świą-
teczny. Dla większości Polaków wiąże 
się on nie tylko z  miłą rodzinną at-
mosferą w  trakcie świąt, ale również 

ze stosunkowo intensywnym okresem przed-
świątecznym, który zazwyczaj spędzamy na 
realizacji skrupulatnie ułożonej listy zakupów. 
Zakupy przedświąteczne stanowią dla nas nie 
tylko duży wysiłek logistyczny ale także finan-
sowy. 

Podczas Świątecznej gorączki zakupów powin-
niśmy zadbać o bezpieczeństwo naszego port-
fela – co należy zrobić, gdy go utracimy?

Pierwsze tygodnie grudnia to okres przed-
świątecznej gorączki zakupów. To również 
okre, w  którym jesteśmy szczególnie naraże-
ni na utratę naszego portfela – pozostawie-
nia go w sklepie, zagubienia czy też kradzieży. 
Podczas Świąt najwięcej dokonywanych jest 
zastrzeżeń kart płatniczych. W  celu łatwego 
zastrzegania kart Związek Banków Polskich 
uruchomił jednolity system, który pozwala 
na szybsze i  bardziej efektywne zastrzeganie 
skradzionych lub zagubionych kart płatniczych, 
nawet, jeśli jej posiadacz nie zna numeru te-
lefonu do własnego banku. Dzwoniąc pod nr 
(+48) 828 828 828 można z każdego miejsca 
na świecie, o  każdej porze, zarówno z  telefo-
nów stacjonarnych jak i komórkowych zastrzec 
utraconą kartę. Kradzież albo zgubienie doku-
mentu tożsamości to również bardzo poważny 
problem. Może doprowadzić do wielu trudnych 
do wyjaśnienia sytuacji w związku z wykorzysta-
niem naszych danych do celów przestępczych. 
Aby takiej sytuacji zapobiec Związek Ban-
ków Polskich prowadzi System DOKUMENTY 
ZASTRZEŻONE, do którego na bieżąco zgła-
szane są dane o dokumentach tożsamości za-
strzeganych przez osoby, które je utraciły. 

Czasami dochodzi też do podwójnego prze-
walutowania, co dodatkowo podnosi koszty 
transakcji. Można się z tym spotkać w przy-
padku kart Mastercard, jeśli kupujemy coś w 
mniej popularnej walucie. Na przykład zakup 
w funtach przeliczany jest na walutę rozlicze-
niową karty (USD lub EUR) po kursie organi-
zacji płatniczej, a następnie z EUR lub USD 
na PLN po kursie banku. W oczywisty sposób 
niekorzystnie wpływa to na koszt zakupu. 
Visa próbowała rozwiązać problem podwójnego 
przewalutowania zmieniając sposób rozliczania 

Za zakupy w zagranicznych serwisach 
internetowych bez trudu zapłacimy 
kartą wydaną do naszego podsta-
wowego konta w złotówkach. Cena 

zakupu będzie automatycznie przeliczona 
przez bank i odpowiednia kwota zostanie 
nam ściągnięta z rachunku karty. Nieste-
ty już po fakcie płatność taka może okazać 
się mało opłacalna. Banki zarabiają bowiem 
na przewalutowaniu transakcji, co dodatko-
wo podnosi koszty. Robią to, wykorzystując 
własne, zazwyczaj niekorzystne, kursy walut.

Za zakupy zagraniczne lepiej 
płacić kartą walutową

Wojciech Boczoń 
Bankier.pl

liczenie następuje po kursie organizacji Visa, 
który jest całkiem korzystny. Niestety klienci 
nie odczuwają tej zmiany, bo większość banków 
wprowadziła dodatkowe prowizje za płatność i 
przewalutowanie transakcji. W ten sposób ban-
ki odbiły sobie straty spowodowane brakiem 
możliwości zarabiania na kursach walutowych. 
Np. w PKO BP prowizja za taką operacjęwynosi 
3,5 proc., w BZ WBK 2,8 proc., a w mBanku aż 
5,9 proc.

Dlatego do zakupów zagranicznych najlepiej 
wykorzystywać konto i kartę walutową. Ta-
kie rachunki prowadzone mogą być w różnych 
walutach. W większości banków znajdziemy te 
najpopularniejsze, czyli w EUR i USD. Wówczas 

dokonując zakupów wydamy dokładnie tyle, 
ile wynosi cena towaru w sklepie. Zakupów nie 
trzeba regulować przelewem. Karta debetowa 
wydana do rachunku walutowego z powodze-
niem posłuży nam do uregulowania transakcji 
internetowej. 

Dodatkowo zaletą płatności kartowej jest fakt, 
że można skorzystać z usługi charge back. Jest 
to tak zwane obciążenie zwrotne. Jeśli sprze-
dawca nie wywiąże się z umowy i nie prześle 
nam towaru, będziemy mogli złożyć w banku 
reklamację. Wówczas bank przejmie na sie-
bie kwestię rozpatrzenia sporu i jeśli ustali, że 
rzeczywiście wina leży po stronie sprzedawcy, 
odda nam pieniądze.

transakcji zagranicznych tak, by bank, wydawca 
karty, dostawał od razu złotówki. Obecnie prze-

Paweł Minkina 
Związek Banków Polskich

ORGANIZACJA ŚWIĄT 
ZAPLANUJ WYDATKI
Wydatki świąteczne nie byłyby dla nas wyjątkowo uciążliwe gdyśmy 
konsekwentnie w trakcie roku na nie odkładali. Jednak tej konsekwencji 
często nam niestety brakuje.

MYŚLĄC O ŚWIĄTECZNYCH 
WYDATKACH WARTO PAMIĘTAĆ 
KIEDY BEZWZGLĘDNIE 
POWINNIŚMY DOKONAĆ 
SKRUPULATNEJ ANALIZY NASZYCH 
PLANÓW ZAKUPOWYCH. SYGNAŁEM 
OSTRZEGAWCZYM POWINNA BYĆ 
DLA NAS SYTUACJA GDY:

•	 Nie planujemy naszego budżetu 
nawet w przypadku większych 
wydatków o których powinniśmy 
myśleć z wyprzedzeniem kilku lub 
kilkunastu miesięcy. 

•	 Dokonujemy nieprzemyślanych 
zakupów, dużych i małych – kupu-
jemy niepotrzebne urządzenia RTV/
AGD, ubrania, wydajemy na inne 
przyjemności. 

•	 Wszystkie dochody wydajemy na 
bieżąco  – nie oszczędzamy i nie my-
ślimy o przyszłości i zabezpieczeniu 
finansowym. 

•	 Przestajemy płacić w terminie pod-
stawowe zobowiązania  – czynsz za 
mieszkanie, telefon, kablówka.

•	 Nieumiejętnie posługujemy się 
kartami kredytowymi. 

•	 Rezygnujemy z wkładu własnego 
finansując w pełni zakupy kredytem. 

•	 Zaciągamy nowe długi na spłatę 
starych – zaciąganie kolejnych 
zobowiązań po to, aby spłacić 
poprzednie, wpadamy w ten sposób 
spiralę zadłużenia.

CO ROBIĆ W PRZYPADKU 
UTRATY DOKUMENTÓW?
1) Natychmiast zastrzec je w banku 

(w Systemie DOKUMENTY 
ZASTRZEŻONE).

2) Powiadomić Policję (gdy utrata 
nastąpiła w wyniku kradzieży lub 
innego przestępstwa).

3) Zawiadomić najbliższy organ gminy 
(lub placówkę konsularną i wyrobić 
nowy dokument).

www.bankier.pl
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Finansowanie własnych świąt…

Choć pożyczki dostępne są niemal od ręki, a 
umowę o sprzedaży ratalnej można podpisać 
od razu w sklepie, to zawsze jest to zobowią-
zanie na kilka lub kilkanaście miesięcy. Dlatego 
warto się na chwilę zatrzymać i odpowiedzieć 
sobie na kilka pytań: czy ta oferta jest korzyst-
na? Czy mogę dodatkowo obciążyć domowy 
budżet i jaką kwotą? Czy jestem w stanie do-
trzymać wielomiesięcznego zobowiązania fi-
nansowego? Udzielenie sobie szczerych od-
powiedzi pomoże nie tylko zachować komfort 
psychiczny i finansowy, ale też może się przy-
dać w przyszłości. Bo tak naprawdę cały czas 
budujemy swoją historię kredytową. Warto więc 
zadbać, by była ona pozytywna. Banki nie poży-
czają pochopnie pieniędzy. Wszystkie instytucje 
finansowe zanim zdecydują się udzielić kredy-
tu, sprawdzają wiarygodność potencjalnego 
pożyczkobiorcy. I nie ma co się łudzić, że uda 
się wziąć korzystną „pożyczkę bez BIK” – bo te 
zazwyczaj słono kosztują i trzeba zwrócić kilka 
lub kilkanaście razy więcej niż się pożyczyło. 
Dlatego też lepiej mieć swoją historię kredy-
tową pod kontrolą. W tym pomoże posiadanie 
konta w Biurze Informacji Kredytowej (BIK). To 
swoisty autoportret finansowy. Raport dostęp-
ny na stronie bik.pl pokazuje stan zaciągniętych 
wcześniej i obecnie spłacanych zobowiązań. 
Widać w nim, wszystkie dotychczasowe i bie-
żące kredyty, można przekonać się, czy banki 
na bieżąco przekazują informacje o naszym 
rachunku lub czy osoba, której poręczyliśmy 
zadłużenie regularnie spłaca raty, a także na 
ile wiarygodnym partnerem jesteśmy dla in-
stytucji finansowych. Ta wiedza pozwoli nie 
tylko kontrolować stan bieżących zobowiązań, 
ale też lepiej zaplanować te przyszłe. Dotrzy-
mując terminów spłat niewielkich pożyczek, 
wzmacniamy swoją wiarygodność, a to może 
zaważyć, np. na decyzji o przyznaniu zarówno 

dużego kredytu hipotecznego albo mniejszego 
gotówkowego. I tu wracamy do punktu wyjścia. 
Przedświąteczne szaleństwo, gdy wymknie się 
spod kontroli może nie tylko obniżyć poziom ży-
cia przez kilka miesięcy, ale też pozostawi swój 
negatywny ślad. Z kolei przemyślana decyzja o 
pożyczce w granicach możliwości wzmocni nas 
podczas przyszłych negocjacji z instytucjami 
finansowymi. 

…i cudzych

Wspomniana wcześniej duża dostępność po-
życzek i kredytów, poza pokusą, niesie ze sobą 
jeszcze jedno zagrożenie – niechciany, cudzy 
kredyt. Choć pozornie nie tak łatwo wyłudzić 
pożyczkę, to bożonarodzeniowy szał zakupów 
sprzyja złodziejom. Tłok w sklepach, brak czasu, 
cała uwaga poświęcona na znalezienie pożąda-
nego towaru, sprawiają, że łatwiej stracić czuj-

ność, a wraz z nią niekiedy i dokumenty. Dlatego 
idąc do sklepu, warto dowód osobisty zostawić 
w domu. Jeżeli nie możemy sobie pozwolić na 
podróż bez dokumentów, dobrze jest trzymać 
je w bezpiecznym miejscu, np. wewnętrznej 
kieszeni i poza portfelem. Warto też pamiętać, 
że dane osobowe mają realną wartość. Dlatego 
dzielmy się nimi rozważnie. Zestaw informacji 
zawierający nasze imię i nazwisko, adres, numer 
dowodu osobistego oraz PESEL może wystar-
czyć, by ktoś się mógł pod nas podszyć i np. za-
ciągnąć kredyt na nasze nazwisko. Dlatego le-
piej nie podawać wrażliwych informacji osobom 
do tego nieupoważnionym. Lepiej powstrzymać 
się od udziału w konkursie, w którym konieczne 
jest przekazanie wzmiankowanych informacji 
pomimo, że  można wygrać w nim atrakcyjne 
nagrody. Nagroda może nie być warta ryzyka. 
Jeżeli jednak zdarzy się, że utracimy dokumen-
ty lub nieopatrznie zdradzimy ankieterowi zbyt 

wiele, znów możemy wspomóc się bezpłatnym 
kontem w BIK. Bezpośrednio ze swojego konta 
na bik.pl, można szybko wyłączyć z obiegu nasz 
dowód osobisty. Jednym kliknięciem nasze 
zgłoszenie powiadamia system DZ prowadzony 
przez Związek Banków Polskich, a informacja o 
zastrzeżeniu dokumentu w kilka minut wysyła-
na jest do wszystkich banków w Polsce, Poczty 
Polskiej oraz operatorów telefonii komórkowej. 
Dzięki temu nikt nie będzie mógł skorzystać z 
naszej tożsamości. Dodatkowe bezpieczeństwo 
zagwarantują Alerty BIK, które m.in. chronią 
przed zaciąganiem zobowiązań finansowych 
bez naszej wiedzy. Aktywując tę usługę mamy 
pewność, że zostaniemy poinformowani zawsze 
i od razu, gdy bank,  SKOK lub inna instytucja 
współpracująca z BIK zapyta o naszą historię 
kredytową. Jeżeli nie składaliśmy wniosku, to 
znak, że czas skorzystać z możliwości zabloko-
wania przyznania „niechcianej pożyczki”. 

Poświąteczna równowaga 

Pod koniec roku łatwo stracić kontrolę nad wła-
snymi finansami. Być może właśnie dlatego to 
idealny moment, by poświęcić chwilę, by przyj-
rzeć się swojemu budżetowi, możliwościom i 
przeanalizować plany. Po pierwsze przed roz-
poczęciem zakupów przedświątecznych dobrze 
jest sprawdzić swoje fundusze. Ustalić, jakie są 
nasze możliwości finansowe. Po drugie warto 
przepuścić przez filtr wszystkie promocje, wy-
przedaże i zweryfikować ich atrakcyjność. 

Jeżeli już zdecydujemy się na wsparcie kredy-
towe, to ograniczmy się do sprawdzonych i wia-
rygodnych instytucji finansowych. „Chwilówka” 
bez poręczeń nie tylko będzie nas kosztować 
znacznie więcej niż pożyczyliśmy, ale może też 
wpędzić w spiralę zadłużenia. Warto też po-
liczyć, ile pieniędzy możemy przeznaczyć na 
miesięczną ratę. Tak, by nie obciążyć zanadto 
domowego budżetu. Podsumujmy środki nie-
zbędne na spłatę „twardych wydatków”, np. 
rachunków za prąd, jedzenia, edukacji i przy-
jemności. Zastanówmy się też, na jak długo je-
steśmy w stanie podjąć się zobowiązania spłaty 
i czy mamy oszczędności, które pozwolą uiścić 
ratę pomimo choroby albo utraty pracy. Spójrz-
my też w przyszłość – czy planujemy wspomóc 
się kredytem przy kupnie samochodu, mieszka-
nia lub remoncie. Paradoksalnie taka kalkulacja 
nie zajmuje dużo czasu. Zwłaszcza, gdy można 
za pomocą konta na bik.pl  na bieżąco kontro-
lować swoją historię kredytową, i podejmując,  
bądź nie, zobowiązania kredytowe mieć na nią 
wpływ. 

W te święta sprawmy sobie prezent i poświęć-
my więcej uwagi naszym finansom. A one się 
nam odwdzięczą. 

ŚWIĘTA BEZ
FINANSOWEJ
ZGAGI

Przygotowania do Bożego Narodzenia 
sprzyjają wydawaniu pieniędzy 
i pochopnemu podejmowaniu zobowiązań 
finansowych. Rejestracja na bik.pl da obraz 
możliwości kredytowych i pomoże zabezpieczyć 
się przed wyłudzeniem pożyczki.

opracowanie własne

opracowała URSZULA ŚWIATŁOWSKA

Okres świąteczny to czas pokus. Więk-
szość z nas już ogarnia szał przygoto-
wań. W głowie kłębią się bożonarodze-
niowe posiłki, sposoby na dekorowanie 

domu i pomysły na prezenty. W dodatku ze-
wsząd atakują nas reklamy i pięknie wyeks-
ponowane produkty, które podkręcają naszą 
chęć posiadania. Przez tę atmosferę jesteśmy 
bardziej podatni na perswazję. A chcąc sprawić 
radość bliskim, gotowi jesteśmy podejmować 
nieprzemyślane decyzje finansowe. Przecież, 
gdy brakuje środków na koncie, można zdecy-
dować się na pożyczkę, kredyt albo zakup na  
raty? To prawda. Jednak nie warto podejmować 
decyzji pod wpływem chwili.
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nawet zeznania osób, które towarzyszyły tobie 
podczas zakupów. Pamiętaj – do reklamacji jest 
potrzebny dowód zakupu, a nie pudełko – mimo 
że ułatwia przewiezienie wadliwego towaru, to 
sprzedawca nie powinien uzależniać przyjęcia 
reklamacji od dostarczenia opakowania.

Nietrafiony prezent

Rozmyśliłeś się i chcesz oddać produkt, któ-

ry kupiłeś pod wpływem impulsu? Pamiętaj – 
zgodnie z prawem, sprzedawca w sklepie sta-
cjonarnym nie ma obowiązku przyjęcia towaru, 
który nie ma wad. Zależy to od jego dobrej woli. 
Gdy się zgadza, sam określa warunki – może 
zamiast pieniędzy wręczyć bon na zakupy w tej 

samej sieci handlowej. Jeżeli kupujesz przez 
internet, możesz zrezygnować z zakupów w 
ciągu 14 dni od momentu odbioru przesyłki. Nie 
musisz podawać żadnego powodu. Wystarczy, 
że poinformujesz sprzedawcę o swojej decyzji i 
odeślesz towar na własny koszt. 

Cena cenie nierówna

Tłok panujący w sklepach oraz pośpiech powo-
dują, że kupujemy nieuważnie, nie zwracając 
uwagi na cenę. Zdarza się, że dopiero przy kasie 
dowiadujesz się, że za produkt musisz osta-
tecznie zapłacić więcej. W takiej sytuacji masz 
prawo zakupu po cenie niższej. Dla klienta cena 
podana na półce lub na metce jest obowiązują-
cą. W szale przedświątecznych zakupów uważ-
nie czytaj wywieszki. Sprawdź, czy cena na pół-
ce dotyczy właśnie tego produktu, który chcesz 

Podstawowym prawem każde-
go konsumenta jest prawo do 
reklamacji. Skorzystaj z niego 
wtedy, gdy zepsuje się produkt, 
który kupisz. Magiczne końcówki 
99 groszy, odpowiednie ułożenie 
towarów na półce, muzyka, duże 
koszyki – to sztuczki sprzedaw-
ców, których nie zawsze jesteśmy 
świadomi. Jakie pułapki zasta-
wiają sprzedawcy?

Produkt wadliwy

Napis „po odejściu od kasy reklamacji nie 
uwzględniamy” jest sprzeczny z prawem. Taki 
sprzedawca jawnie informuje, że łamie twoje 
prawa konsumenckie. Pamiętaj - jeżeli zaku-
piony produkt ma wadę, złóż reklamację. Mo-
żesz napisać ją odręcznie lub wypełnić gotowy 
formularz, który ma sprzedawca. Gotowe wzory 
znajdziesz też na stronie www.prawakonsu-
menta.uokik.gov.pl. W reklamacji żądaj: napra-
wy towaru, wymiany na nowy, obniżenia ceny 
lub zwrotu pieniędzy, jeżeli wada jest istotna. 
Pamiętaj, że w ciągu 14 dni przedsiębiorca musi 
rozpatrzyć twoją reklamację. Jeżeli nie dotrzy-
ma tego terminu, to oznacza to, że uwzględnił 
twoje żądania.

Dowód zakupu

Dowód zakupu jest konieczny do zgłoszenia re-
klamacji. Najprostszym jest paragon. Ponadto 
– dowodem zakupu może być też potwierdze-
nie płatności kartą, wyciąg z konta, faktura, a 

Masz prawo do reklamacji
kupić. Może się zdarzyć, że po atrakcyjnej cenie 
oferowany jest towar, który znajduje się niżej na 
sklepowej półce, a nie ten, który chcesz kupić. 

Przeceny

Często z braku czasu lub w wyniku niezna-
jomości obowiązujących przepisów podczas 
świątecznych obniżek sprzedawcy informują, 
że kupując taniej, masz mniej praw. Przykładem 
takiej praktyki jest informacja: przeceniony to-
war nie podlega reklamacji. Pamiętaj - takie 
oświadczenie przedsiębiorcy jest niezgodne z 
prawem. Gdy korzystasz z wyprzedaży, przy-
sługują ci takie same prawa, jak w każdej innej 
sytuacji zakupu towarów w sklepie. Porównuj 
oferty różnych sklepów, zastanów się czy rzecz, 
którą wkładasz do koszyka jest faktycznie po-
trzebna. Krytycznie oceniaj kolorowe ogłoszenia 
o sezonowych przecenach – nie wszystkie są 
okazją. Bywa, że właściciele sklepów kuszą gra-
tisami dołączanymi do produktów. W rzeczywi-
stości za taki prezent albo musisz zapłacić albo 
okazuje się, że zakup towaru bez upominku jest 
znacznie bardziej opłacalny. Bądź czujny, gdy 
oferta dotyczy produktów spożywczych. Sklepy 
organizują promocje często wtedy, gdy zależy 
im na pozbyciu się towarów z uwagi na krótki 
bądź upływający termin przydatności. Oprócz 
rodzaju i marki produktu, sprawdź datę waż-
ności.

Szukaj bezpłatnej pomocy

Skontaktuj się z rzecznikiem konsumentów, je-
żeli nie wiesz, jak złożyć reklamację lub czy mo-
żesz odstąpić od umowy, którą zawarłeś przez 
internet. Adresy i numery telefonów uzyskasz, 
dzwoniąc pod numer infolinii 801 440 220. Je-
żeli wolisz uzyskać poradę drogą elektroniczną, 
napisz na adres porady@dlakonsumentow.pl 

Agnieszka Majchrzak 
Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

ZDARZA SIĘ, ŻE DOPIERO 
PRZY KASIE DOWIADUJESZ 
SIĘ, ŻE ZA PRODUKT 
MUSISZ OSTATECZNIE 
ZAPŁACIĆ WIĘCEJ. 
W TAKIEJ SYTUACJI 
MASZ PRAWO ZAKUPU 
PO CENIE NIŻSZEJ.

1)  Sprawdź rzeczywiste oprocentowanie
Jeśli już uznasz, że bez pożyczonych pieniędzy 
grudniowego budżetu nie jesteś w stanie spiąć, 
postępuj rozważnie. Przede wszystkim sprawdź 
oferty w przynajmniej kilku bankach. W tym celu 
można posłużyć się dwiema miarami RRSO, 
czyli rzeczywistą stopą procentową oraz całko-
witym kosztem kredytu. Ich przewagą jest fakt, 
że uwzględniają nie tylko oprocentowanie kre-
dytu, ale też wszystkie dodatkowe koszty. Warto 
o tym pamiętać, bo banki potrafią żonglować 
oprocentowaniem i dodatkowymi opłatami w 
taki sposób, że porównanie ofert staje się nie 
lada sztuką. Z danych Open Finance wynika, że 
dziś chcąc pożyczyć 5 tys. zł na rok trzeba się 
liczyć z miesięczną ratą na poziomie od 450 do 
590 zł. Jak widać rozpiętość jest bardzo duża. 

2) Raty malejące są tańsze

Wybierając kredyt, trzeba mieć świadomość, że 
dług możemy zaciągnąć z ratą stałą przez cały 

okres umowy lub malejącą. Ta druga opcja jest 
tańsza, ale wymaga na początku wyższych spłat. 
Efekt? Przy długu na 2 lata i 5 tys. zł koszt kre-
dytu jest o 5% niższy w systemie rat malejących.  

3) Krótszy kredyt to tańszy kredyt

Truizmem jest też fakt, że im krócej będziemy 
korzystać z bankowych pieniędzy tym zapła- 
cimy mniej. Jeśli pożyczymy 5 tys. zł na rok 
kosztować to nas będzie przeciętnie 440 zł, 
a przy długu na 2 lata koszt rośnie prawie 
 
 
4) Negocjuj

Często kredytobiorcy zapominają, że w odróż-
nieniu od zakupów w supermarkecie, korzy-
stanie z usług bankowych pozostawia pole do 
negocjacji. W ich trakcie można obniżyć marżę 
banku, prowizję czy wynegocjować lepsze wa-
runki wcześniejszej spłaty długu. Krótka rozmo-
wa może skutkować obniżeniem łącznego kosz-
tu kredytu o kilkadziesiąt lub kilkaset złotych. 

5) Taniej oszczędzić niż pożyczyć

Na koniec pozostaje rada trywialna, ale skoro 
stać Cię na spłacanie rat kredytu gotówkowego, 
to przed następnymi świętami zacznij odkła-
dać. Pomóc w tym może założenie specjalnego 
konta oszczędnościowego, na które pieniądze 
przelewane będą automatycznie od razu po 
otrzymaniu wynagrodzenia. Jeśli taka moty-
wacja to dla Ciebie za mało, podpisz umowę na 
regularny produkt oszczędnościowy, który tym 
bardziej zmotywuje Cię do oszczędzania.

5 rzeczy o których warto pamiętać 
zadłużając się na święta
Jeśli już musisz zadłużyć się na świątecz-
ne i sylwestrowe wydatki, rób to z głową 
– podpowiada Open Finance. Porównaj 
koszt, negocjuj i poważnie zastanów się 
nad tym jak szybko jesteś w stanie spła-
cić dług oraz nad systemem rat male-
jących. Wszystko to pozwoli ograniczyć 
koszt kredytu.

Rzadko kiedy potrzebujemy tyle pienię-
dzy co w grudniu. Oprócz normalnych 
kosztów utrzymania, zawartość portfela 
uszczupla też organizacja Bożego Naro-
dzenia i Sylwestra. Nie powinno więc dzi-
wić, że pod koniec roku szczególną popu-
larnością cieszą się kredyty gotówkowe. 

Bartosz Turek 
analityk Open Finance SA

dwukrotnie (do 860 zł).

www.open.pl
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Nie zdecydowałeś jeszcze jaki 
prezent sprawić najbliższym? 
Szukasz prezentowych inspira-
cji?  Dowiedz się dlaczego Po-
lacy coraz częściej obdarowują 
swoich bliskich zegarkami? Czym 
kierować się przy wyborze oraz w 
jaki sposób kupić zegarek bez-
piecznie i mądrze dzięki podpo-
wiedziom Daniela Wiktorowicza, 
Twojezegarki.com.pl 

Ile Polacy i inni Europejczycy planują wydać na 
święta Bożego Narodzenia w 2016 roku? Gdzie i 
kiedy planujemy zrobić zakupy świąteczne? Czy 
chętnie kupujemy prezenty online?

Daniel Wiktorowicz  
Twojezegarki.com.pl

ŚWIĄTECZNE 
ZAKUPY POLAKÓW

Polski konsument wyda na święta 
1121 zł – więcej niż w roku ubiegłym.

Celem badania Christmas Survey było uzyska-
nie informacji na temat planowanej wysokości 
wydatków świątecznych i strategii zakupowych 
oraz identyfikacja najpopularniejszych kanałów 
sprzedaży wśród europejskich konsumentów 
w okresie Bożego Narodzenia 2016 roku.

Najważniejsze wnioski 
z tegorocznej edycji badania:

•	 Polacy, podobnie jak większość 
Europejczyków, oceniają obecną 
sytuację 
gospodarczą w kraju negatywnie, a 
jeszcze gorzej zapatrują się na przy-
szłość. 

•	 W tym roku polski konsument wyda 
na święta 1121 zł – więcej niż w roku 
ubiegłym.  

•	 Najwięcej dorosłych w Polsce znajdzie 
pod choinką kosmetyki bądź perfumy. 

•	 Większość młodzieży otrzyma słody-

cze, a dzieci, wzorem lat poprzednich 
x–zabawki konstrukcyjne. 

•	 Multimedia zamawiane będą przede 
wszystkim online. Z kolei po żywność 
na święta udamy się w pierwszej kolej-
ności do dyskontów. 

•	 Ponad połowa polskich konsumentów 
nie będzie czekała z zakupami świą-
tecznymi na ostatnią chwilę – zrobi je w 
pierwszej połowie grudnia lub nawet w 
listopadzie.

O raporcie:

Firma Deloitte już po raz dziewiętnasty prze-
prowadziła badanie świątecznych zwyczajów 
konsumenckich w Polsce 
i Europie.

Tegoroczna edycja analizuje dane z dziewię-
ciu krajów europejskich (Belgia, Dania, Niem-
cy, Grecja, Włochy, Polska, Portugalia, Rosja i 
Hiszpania). Badanie zostało przeprowadzone 
od 12 do 24 października wśród 6580 respon-
dentów w przedziale wiekowym od 18 do 65 lat. 
Źródło: Deloitte Polska

Jeszcze do niedawna w naszym społeczeń-
stwie funkcjonowało wiele mitów dotyczących 
obdarowywania bliskich. Kilka z nich odnosi 
się także do zegarków. Tymczasem z raportów 
dotyczących świątecznych zakupów zegarki 
to jeden z najczęściej kupowanych upominków 
świątecznych. Dlaczego tak chętnie wybiera-
my je dla bliskich?  

Zegarek tak jak i nasze podejście do niego ewo-
luował. Przestał być tylko narzędziem odmie-
rzającym czas. Stał się pewnego rodzaju wizy-
tówką, elementem naszego ubioru, podkreśla 
nasz styl i osobowość, ale także odzwierciedla 
naszą pozycję społeczną. Dlatego decydując 
się na zakup zegarka dla kogoś bliskiego daje-
my mu tak naprawdę część niego samego, co w 
moim odczuciu jest wspaniałe i wyjątkowe.

Jakie zegarki są obecnie wybierane najczę-
ściej dla kobiet, a jakie dla mężczyzn?

W zdecydowanej większości kobiety wybierają 

zegarki o charakterystyce modowej lub biżu-
teryjnej. Dzieje się tak ponieważ pragną, by ich 
stylizacje były kompletne, wyraziste, a co za 
tym idzie podkreślały ich osobowość. Zegarek 
zatem stał się nieodzownym elementem sty-
lizacji zarówno tej na co dzień jak i tej na wy-
jątkowe okazje. Nie należy jednak zapominać, 
że kobiety coraz częściej zwracają uwagę na 
jakość używanych produktów, dlatego sam wy-
gląd już nie wystarczy.

Mężczyźni natomiast najbardziej upodobali 
sobie zegarki sportowo-eleganckie. Taki cza-
somierz daje nam komfort dopasowania go do 
niemal każdego stroju, tego na co dzień jak i 
odświętnego. Często produkty tego typu oprócz 
uniwersalnego designu posiadają przydatne 
funkcje takie jak stoper czy wskazania stef cza-
sowych, z których współczesny mężczyzna lubi 
korzystać.

A jak wybrać ten najbardziej odpowiedni?

Musimy zastanowić się nad tym jaka jest osoba, 
którą chcemy obdarować. Wybrany przez nas 
zegarek powinien być odzwierciedleniem cha-
rakteru, stylu życia, upodobań oraz oczywiście 
cech fizycznych tej osoby. Jeżeli nie jesteśmy w 
stanie tego uczynić, warto zrobić mały wywiad 
środowiskowy, podpytać, uzyskać informacje, 
które pomogą nam podjąć właściwą decyzję i 
wybrać najbardziej odpowiedni zegarek. 

O Smart Shopping czyli inteligentnych zaku-
pach słyszymy coraz częściej. To nic innego 
jak zakup produktu wysokiej jakości w naj-
lepszej cenie – często właśnie w Internecie. 
W kontekście zakupu zegarków ten trend wy-
daje się wyjątkowo trafny. Jak nie zapomnieć 
o mądrych wyborach w euforii świątecznych 
zakupów?

ŚWIĄTECZNE INSPIRACJE NA CZAS

rozmawiała Lilianna Miśkiewicz

Duża część społeczeństwa w szale świątecz-
nych przygotowań narzeka na brak czasu, co 
biorąc pod uwagę dynamikę naszego życia jest 
w pełni zrozumiałe. Sklep internetowy wychodzi 
naprzeciw takiej sytuacji dając możliwość sko-
rzystania z oferty kilkudziesięciu producentów 
w jednym miejscu. Zamiast tracić czas na sta-
nie w korkach do centrów handlowych, space-
rowanie po nich (często kilkakrotnie), czekanie 
do kasy możemy wszystko zrobić z poziomu 
naszego domowego zacisza. Dodatkowym atu-
tem jest fakt, że zamówiony produkt dostar-
czany jest w miejsce, które sami wybierzemy. 
Nie bez znaczenia pozostaje również cena pro-
duktu. Nie bez znaczenia jest również fakt, że 
sklep internetowy często oferuje ten sam pro-
dukt, który znajduje się w ofercie stancjonar-
nych sklepów, ale w niższej cenie.

W sieci kupujemy coraz chętniej i częściej. 
Czym powinniśmy kierować się przy wyborze 
sklepu internetowego,  mając na uwadze peł-
ne bezpieczeństwo podczas zakupu wybrane-
go zegarka przez Internet?

Bezpieczeństwo w sieci z punktu widzenia kon-
sumenta jest moim zdaniem najważniejsze. 
Zanim zdecydujemy się na zakup warto zwe-
ryfikować kilka informacji. Przede wszystkim 
na stronie sklepu przeczytajmy od kogo mamy 
zamiar kupić dany zegarek. Dowiedzmy się kon-
taktując się ze sprzedawcą czy oferowane przez 
niego zegarki posiadają gwarancje i na jakiej 
zasadzie realizowane są zamówienia. Warto 
także zapoznać się dokładnie z regulaminem 
zakupów, który powinien być sformułowany 
w sposób jasny i klarownie opisywać zasady 
transakcji. Pamiętajmy również, że rzetelny i 
uczciwy sprzedawca zawsze daje możliwość 
zwrotu oraz wymiany produktu, a także pozwala 
na zapłatę za towar w momencie jego odbioru. 

www.twojezegarki.com.pl
www.plusbank.pl
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ZAKUPY ON-LINE
ZNACZENIE DOSTAWY

Bodźcami, jakimi kierują się kupujący w e-skle-
pach, są przede wszystkim oszczędność czasu, 
atrakcyjne ceny, wygoda, a także szeroki asor-
tyment produktów. Elementy te coraz częściej 
przyciągają nie tylko osoby z dużych miast, ale 
także osoby z mniejszych miejscowości. 

Wraz z  dynamicznym rozwojem rynku, firmy 
wychodzą naprzeciw rosnącym oczekiwaniom 
e-Klientów i oferują wiele udogodnień – różne 
opcje dostawy, sprawny proces zwrotów kon-
sumenckich czy bezpieczne formy płatności. 
W trend ten wpisał się również RUCH, wprowa-
dzając na rynek usługę Paczka w Ruchu. Umoż-
liwia ona odbiór zakupów internetowych w kio-
skach i  salonikach RUCH, a  także w  punktach 
partnerskich. Obecnie do dyspozycji Klientów 
jest ponad 3 tysiące punktów, zlokalizowanych 
na terenie całego kraju. 

Świadomość konsumentów o  „smart shop-
ping’u” nieustannie się powiększa. Kim są 
smart shopperzy, co ich cechuje? 

Smart shopperzy stanowią na polskim rynku 

zakupów w  sposób przemyślany i  świadomy. 
W  procesie zakupowym kieruje się nie tylko 
atrakcyjną ceną, ale również jakością produk-
tów  – czyli kupuje jak najbardziej efektywnie. 
Poświęca czas na zbadanie rynku – porów-
nuje produkty pod względem jakości, funk-
cjonalności i  ceny.  A  co za tym idzie, chętnie 
korzysta z forów tematycznych, porównywarek 
cenowych i  portali opiniotwórczych. Aktywnie 
uczestniczy w  programach cashback, a  także 
racjonalnie zarządza swoimi wydatkami. Smart 
shopper to osoba, która nie podejmuje decyzji 
zakupowych pod wpływem impulsu czy reklamy.

Świadomi konsumenci cenią sobie również wy-
godę, a  także szanują swój czas. Dlatego też 
coraz większą uwagę przywiązują do takich pa-
rametrów, jak forma dostawy, jej koszt, termi-
nowość czy udogodnienia w zakresie zwrotów.

Nieodłącznym elementem zakupów on-line są 
przesyłki. Na co klienci powinni zwrócić uwagę 
wybierając sposób dostawy?

Jak już wspomniałem wcześniej, wraz z rozwo-
jem e-commerce rosną oczekiwania Klientów. 
Jednym z  kluczowych elementów w  procesie 
zakupowym jest sposób dostawy. Dokonując 
wyboru w  tym zakresie, Klienci powinni zwró-
cić uwagę na wygodną dla nich formę odbio-
ru, cenę, a  także terminowość czy możliwość 
łatwego zwrotu. Powyższe elementy mają 
szczególne znaczenie w  okresie Świąt. Firmy 
logistyczne nie powinny również zapominać 
o szybkiej komunikacji z Klientem, sprawnej ob-
słudze zapytań, a także monitoringu przesyłek, 
co przekłada się na satysfakcję Klienta. Nasza 

W ostatnich latach Polacy coraz częściej decydują się na dokonywanie zakupów 
on-line. Co sprawia, że rośnie popularność e-handlu?

W Polsce dynamicznie rośnie dostęp 
do Internetu i urządzeń mobilnych, 
a Polacy stają się świadomymi 
użytkownikami sieci. Internet jest 

dla nas nie tylko źródłem rozrywki, ale również 
sposobem komunikacji, nawigacji, a przede 
wszystkim sposobem dokonywania zakupów.

rozmawiała JUSTYNA NAPIÓRKOWSKA

usługa Paczka w RUCHu, dostępna w większo-
ści dużych e-sklepów, spełnia wszystkie wyma-
gania stawiane przez rynek. Dlatego też zachę-
camy e-Klientów do korzystania z opcji dostawy 
do kiosków i saloników RUCH.

Jaki sposób dostawy wpisuje się w  założenia 
„smart shoppingu”?

Kluczowym elementem jest na pewno atrakcyj-
na cena, która odgrywa istotną rolę w procesie 
wyboru opcji dostawy. W Polsce coraz bardziej  
oczekiwana staje się bezpłatna dostawa i akcje 
promocyjne z  nią związane, np. "Dzień Dar-
mowej Dostawy", czy weekendowe promocje 
darmowej dostawy. Jednakże dzisiejsi e-Klien-
ci chcą nie tylko tanio otrzymać przesyłki, ale 
także zależy im na dogodnym miejscu i  cza-
sie odbioru przesyłki. Coraz bardziej popu-
larne stają się punkty odbioru osobistego – 
zawsze po drodze i o dogodnej porze.  

Odpowiedzią na powyższe potrzeby jest dosta-
wa przesyłek za pośrednictwem naszej usłu-
gi Paczka w  RUCHu. Wyróżnia się ona przede 
wszystkim atrakcyjną ceną. Klienci wybierają 
ją również ze względu na wygodę  - możliwość 
odbioru paczki w drodze do domu/ pracy, a tak-
że elastyczność czasu odbioru. Wraz z najwięk-
szymi sklepami internetowymi organizujemy 
akcje promujące darmową dostawę do punktów 
RUCH. 

Cieszymy się, że dzięki rozległej sieci punktów 
odbioru oraz atrakcyjnej ofercie dostawy, przy-
czyniamy się do rozwoju branży e-commerce, 
w tym trendu „smart shoppingu”.

Robert Giersz 
Dyrektor Biura e-Commerce 
RUCH S.A.

coraz większą grupę Klientów. Do niedawna 
smart shopping kojarzył się z  zakupami w  ni-
skich cenach, promocjami czy rabatami. Obec-
nie smart shopper to osoba, która dokonuje 

ftp://klient:zadowolony@ftp.brandcomm.pl/RUCH_pwr_reklama_246x175mm_druk2.zip

