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1Praktyczny poradnik dla wybierających się na zagraniczne wakacje

Masz zaplanowany wyjazd poza granice kraju? Nieważne, czy będą to aktywne 
wędrówki po górskich szlakach, przyjemne leżakowanie pod palmami, szaleństwa 
na górskich stokach, weekendowy wypad do jednej z europejskich stolic czy też 
wyjazd biznesowy, koniecznie pomyśl o przygotowaniu się do wyjazdu pod kątem 
finansowym.

A jeśli na myśl o finansach na wyjeździe zagranicznym lekko boli Cię głowa… bez obaw. 

Właśnie po to masz niniejszy poradnik. Wymiana waluty, wypłaty w zagranicznym 

bankomacie lub płatności w sklepie za granicą nie muszą być obciążone niekorzystnymi 

kursami, dodatkowymi opłatami czy prowizjami banków. Bez względu na cel wyjazdu, 

beztroski urlop czy ważne spotkania biznesowe, zmysł rozważnego zarządzania finansami 

lepiej zabrać ze sobą.

Przy wymianie waluty czy płaceniu kartą można niestety sporo stracić, jeśli nie 

zastosujesz się do pewnych istotnych wskazówek. W dodatku wskazówki te – wbrew 

pozorom – są całkiem łatwe w realizacji. 

z poradnika dowiesz się:
•	Czy za granicę lepiej jechać z gotówką w portfelu czy z kartą płatniczą?

•	Czy walutę wymienić wcześniej czy może na miejscu w bankomacie?

•	Jakie korzyści wynikają z szukania najtańszego sposobu wymiany waluty?

•	Jaką kartę najlepiej wybrać, by nie odczuć dodatkowych kosztów, które mogą 

wynosić nawet 10% w postaci drakońskich opłat bankowych?

•	Jak najwygodniej podejmować i operować gotówką obcej waluty?

i więcej!

A wszystko to pod kątem wyciśnięcia maksimum możliwych korzyści. W poradniku będę 

ostrzegał przed sytuacjami (nawet tymi awaryjnymi), w których musiałbyś skorzystać 

z rozwiązania skrajnie dla Ciebie nieopłacalnego. A takich strat może być wiele.
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Dlaczego przed zagranicznym wyjazdem trzeba włączyć szczególną 
finansową czujność? 

Wskutek obniżonych stóp procentowych, konieczności odprowadzania przez banki 

wyższych składek na Bankowy Fundusz Gwarancyjny, obniżenia stawki interchange 

(czyli prowizji jaką bankowcy zarabiają od każdej płatności kartą) oraz kilku innych 

czynników, banki postanowiły szukać nowych zysków. Zmiany były odczuwalne dla 

klientów już w pierwszej połowie 2015 r., bo w wielu bankach pozmieniały się tabele 

opłat i prowizji. Szerokim echem odbiły się podwyżki opłat za konta osobiste i karty 

płatnicze. O wprowadzonych opłatach za przewalutowanie i wyższych prowizjach 

za wypłaty w bankomatach było ciszej. Dlaczego? 

Z jednej strony panuje przekonanie, że za granicę wyjeżdżają zamożniejsi („skoro 

ich stać to niech za wygodę płacą”), a z drugiej, w czasie wakacji Kowalski nieco 

popuszcza lejce – na przyjemności wydaje więcej, gdzieś znika samodyscyplina 

finansowa, więc i pojawia się symboliczne machnięcie ręką i stwierdzenie „Aaa, 

trudno. Zapłacę”. Ja jednak stawiam kluczowe pytanie: po co płacić, skoro nie 

trzeba?

Szanujmy nasze ciężko zarobione / zaoszczędzone / 
(drogo?) pożyczone pieniądze

Każdy ma swój sposób, by odłożyć na wakacje. Zaskórniaki wyjmowane w ostatniej 

chwili z portfela, dofinansowanie od pracodawcy, a może środki samodzielnie 

odkładane przez cały rok? Bez różnicy, ważne byleby skutecznie. I choć na co dzień 

pewnie zgadzasz się z maksymą „pieniądze szczęścia nie dają”, to w wakacje zdanie 

zmieniasz. Wszak pamiętasz ten zeszłoroczny smak lodów jedzonych na plaży. 

Twój nos ożywia się na wspomnienie zapachu gofrów serwowanych w kurorcie 

wypoczynkowym. A ten rześki wieczór i sączony drink? Yhm, pychota. Ale uwaga! 

Gdy przyjdzie Ci płacić walutą, rękę na wszystkim mogą położyć banki, operatorzy 

bankomatów i wydawcy kart. Możesz ponieść słone opłaty, które z wakacyjnymi 

przyjemnościami nie mają nic wspólnego: podwójne przewalutowanie, spread, 

opłata, prowizja itd. Gofr czy drink może być droższy nawet o kilkanaście procent 

„ukrytych” opłat.

Jak zatem wystrzec się wakacyjnych pułapek i podskubywania kasy z naszych kont 

czy portfeli? Możliwości jest wiele, sposobów jeszcze więcej, a wszystko zależy 

od nas. By cokolwiek zaprocentowało – trzeba zainwestować. Tak jak z pieniędzmi, 

tak jest i z czasem. Więc zanim wyjedziesz na wakacje, przyjrzyj się swym finansom. 

I po pierwsze postaw przed sobą pytanie – jak płacić?

O co ten cały szum w sprawie waluty?
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O zaletach i wadach korzystania wyłącznie z gotówki napiszę dość krótko. 
Ale argumenty przemawiające „za” lub „przeciw” są mocne.

Największe plusy:
•	wydasz tyle, ile faktycznie kosztuje towar lub usługa (nie licząc jednorazowego 

kosztu wymiany)

•	zapłacisz prawie wszędzie i za wszystko.

Największe minusy:
•	zabieranie gotówki na cały wyjazd to ryzyko utraty środków

•	możliwość wyczerpania funduszy wskutek niespodziewanych wydatków

•	pozostałości drobniaków, z którymi po powrocie nie ma co robić (zwłaszcza 

gdy to waluta kraju, do którego nie zamierzamy więcej jechać).

Remedium na największe minusy opiszę za chwilę. Na moment pozostańmy jednak 

w rzeczywistości świata gotówki, by znaleźć odpowiedź na pytanie o to, skąd 

najlepiej wziąć gotówkę.

Kluczowa jest wygoda i czas – a czas to pieniądz. Więc policzmy. Według danych 

Currency One, Polak, który wyjeżdża za granicę kupuje średnio 700 EUR lub 

1800 USD. Rzecz jasna: wszystko to uśrednienie – ktoś wyjeżdża na tydzień, ktoś 

inny na dłużej, ktoś wybiera się samodzielnie, a ktoś inny z liczną rodziną. Na 

ponoszone wydatki wpływ ma też wcześniej wykupiona opcja all inclusive lub chęć 

samodzielnego odkrywania specjałów serwowanych przez lokalne knajpy.

700 EUR, jeśli wymienić w serwisie Walutomat tu i teraz wydamy 2945,88 zł.1

– w kantorze internetowym to 2954,63 zł,

– w stacjonarnym, który mam 300 metrów od miejsca zamieszkania 2973,60 zł,

– a w banku… jeszcze więcej – wyraz „więcej” powinien być wręcz wytłuszczony 

i podkreślony, bo to aż 3043,53 zł (kurs Banku Pekao S.A.). Różnica wynosi więc 

prawie 100 zł na korzyść Walutomatu.

Równie droga może też się okazać wypłata gotówki w zagranicznym bankomacie 

(o czym szczegółowo przeczytasz nieco dalej). Przy wypłacie 700 euro, dodatkowy 

koszt może wynosić nawet 200-300 zł! Ale zostawianie wymiany waluty na ostatnią 

chwilę, czyli już na miejscu pobytu może być też ryzykowne – spójrz na niedawny 

przykład Grecji. Nigdy nie wiadomo jak rozwinie się kryzysowa sytuacja i czy 

możliwość swobodnego i nieograniczonego kwotowo korzystania z bankomatów 

będzie zawsze dostępna, również dla turystów.

Różnice kwotowe przy różnych sposobach wymiany walut są łatwo zauważalne. 

Wygoda też wydaje się być o wiele większa. W przypadku wymiany on-line przyjdzie 

nam jedynie podjąć dwa kroki:

1) przed wymianą waluty trzeba założyć rachunek walutowy  

( jeśli takowego jeszcze nie posiadasz)

2) wybrać się do oddziału banku celem podjęcia gotówki.

Po pierwsze gotówka

1 Kursy z dn. 07.07.2015 r., w Walutomacie kwota uwzględnia już prowizję 0,2%.
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Wybór odpowiedniego banku do obsługi walut w gotówce jest wyzwaniem 

podstawowym i najważniejszym. W tym miejscu niemal automatycznie nasuwa się 

pytanie: jak to zrobić, żeby nic nie stracić? Są banki, które oferują bezwarunkowo 

darmowe konta walutowe (T-Mobile Usługi Bankowe – rachunek bez karty, Bank 

Smart), ale wskutek ograniczonego zakresu działania sieci placówek (a nawet ich 

braku) nie dają możliwości podjęcia waluty w gotówce.

Z kolei te banki, których oddziały z obsługą kasową i możliwością wypłaty są na 

każdym kroku (Pekao SA, PKO BP, Bank Zachodni WBK), każą sobie za konto 

płacić – tak jest w Pekao SA, a w przypadku dwóch pozostałych istnieje możliwość 

zwolnienia z opłaty za rachunek przy spełnieniu odpowiednich warunków (ale nie 

po to mamy sobie życie ułatwiać z jednej strony, gdy z drugiej przyjdzie płacić 

lub wyciskać „siódme poty” by być zwolnionym z kosztów). Inaczej ma się sprawa 

z ING Bankiem Śląskim, Bankiem Millennium, Raiffeisen Polbankiem czy Alior 

Bankiem. Tu konta walutowe (w wariancie bez karty) prowadzone są za darmo 

(w Millennium pod warunkiem otwarcia konta przez Internet). Oddziały tych banków 

są też dość powszechnie rozlokowane (przynajmniej w większych miastach) 

i udostępniają obsługę gotówkową – walutę będzie można podjąć bez problemów. 

A to przecież kluczowe jeśli decydujemy się na papierowy szelest banknotów.2 

Otwarcie konta walutowego zdecydowanie łatwiejsze jest dla osób już będących 

klientami danego banku – wystarczy zalogować się do bankowości internetowej, 

złożyć wniosek i konto w ciągu kilku chwil zostanie otwarte. Zawarcie umowy 

potwierdzisz SMS-kodem, a umowę otrzymasz na maila lub w poczcie wewnętrznej 

systemu. Czas zainwestowany w otwarcie konta będzie więc nieduży.

 

Czy ta gra jest warta świeczki? 

Być może, gdy wczytujesz się w moje rady, trapi Cię rozterka, że cała ta zabawa 

w oszczędzanie waluty nie zawsze się kalkuluje. Cóż… jeżeli do najbliższego 

oddziału z obsługą kasową masz daleko, dojeżdżając autem musiałbyś zapłacić 

w parkomacie, a do tego doszedłby czas poświęcony na oczekiwanie w kolejce 

by wypłacić „drobne” 50 euro – wówczas faktycznie relacja zysków wobec strat 

z całego przedsięwzięcia wyglądałaby mizernie. Ale bilans ten zmienia się wraz 

ze wzrostem wypłacanej kwoty. Na wcześniejszym przykładzie 700 euro różnica 

kursowa między Walutomatem i bankiem wyniosła 97,65 zł. A co tracisz wybierając 

opcję zakupu przez Internet? Jakieś kilka minut na jednorazową rejestrację  

( jeśli nie jesteś jeszcze użytkownikiem Walutomatu) oraz kilka-kilkanaście minut 

potrzebnych do zlecenia transakcji i wykonania przelewów. Pozostałe czynności 

(dojazd, oczekiwanie w banku) pokrywają się. Jesteś więc prawie 100 zł „na plusie”. 

Taki zysk w kilkanaście minut? Gratuluję! A co z tymi pieniędzmi zrobisz? Wybór 

należy do Ciebie. Ja właśnie w ten sposób dorabiam sobie na każde wakacje 

– na walutach, ale też innymi metodami. Pieniądze przeznaczam na mniejsze 

lub większe przyjemności. I tak na przykład tylko dzięki samemu walutobraniu gofry 

mogę kupić sobie większe. Lody też mogą być w podwójnej porcji. Tylko z dodatkową 

ilością drinków radzę uważać :)

Ale z powyższego nie pomyśl, że jestem zwolennikiem zabierania na wakacje tylko 

i wyłącznie gotówki. Karta też może (ale nie musi) być fajna. 

 

2 Zestawienie dotyczące banków zastało przygotowane w lipcu 2015r.
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„Diamenty są najlepszym przyjacielem kobiety”. Nie wierz w to. Najlepszą przyjaźń 

i kobiecie, i mężczyźnie może zaoferować karta płatnicza. Możesz dzięki niej mieć 

diamenty, ale też spełniać inne marzenia oraz zachcianki. O ile w kraju Twoja 

przyjaźń z kartą może być nieoceniona, o tyle za granicą może przerodzić się 

w przyjaźń bardzo szorstką. Warto więc poznać wszystkie wady i zalety korzystania 

z karty podczas wojaży poza granicami Polski. Przy tej okazji przedstawię również 

zasady przewalutowań transakcji zagranicznych, potencjalne koszty, jak i dobre 

alternatywy.

Analizę wyżej opisywanego wariantu wyjazdu z portfelem wypełnionym banknotami 

zacząłem od wad i zalet takiego rozwiązania. Podobnie postąpię również i w tym 

przypadku.

jeśli planujesz wakacje z kartą, jako podstawowym sposobem płatności, 
musisz pamiętać, że największe plusy to:
•	wygoda – możliwość wypłaty gotówki z bankomatu,

•	zmniejszone ryzyko kradzieży Twoich pieniędzy,

•	dostęp do środków nawet wtedy, gdy przekroczysz zaplanowane wydatki,

•	brak trudnych do wymienienia drobniaków po powrocie.

Największe minusy to:
•	brak możliwości zapłacenia kartą w każdym miejscu,

•	 zazwyczaj brak bieżącej informacji o kwocie jaką konkretnie zostanie obciążone 

Twoje konto,

•	wysokie (a często bardzo wysokie) koszty dodatkowe.

Plusów jest sporo – głównie wiążą się z wygodą. Ale za tę wygodę można słono 

zapłacić. I właśnie koszty związane z korzystaniem z karty za granicą są głównym 

argumentem na „nie”. 

Jest drogo? Jak bardzo? 

To może na początek opiszę przygodę mojego Czytelnika Łukasza. Łukasz spędzał 

wakacje w Portugalii. W ostatni dzień pobytu, jak to bywa czasem w takich chwilach, 

postanowił skorzystać z dodatkowej atrakcji, której nie znalazł wcześniej w ofercie 

biura podróży. Był to lot balonem brzegiem oceanu, a Łukasz akurat był wielkim 

pasjonatem latania w każdej postaci. Jednak, ponieważ był to już ostatni dzień 

wakacji w jego kieszeni zostało niewiele gotówki. Lot kosztował niespełna 200 euro. 

Jak wspomina Łukasz, zapobiegliwy organizator lotu podsunął mu z uśmiechem 

pomysł, aby udał się do pobliskiego bankomatu. I oczywiście mój Czytelnik skorzystał 

z okazji, która jak się potem okazało kosztowała go w przeliczeniu na gotówkę o wiele 

drożej niż się spodziewał. Łukasz opisuje, że sprawdził na szybko kursy walut – 

w końcówce kwietnia oscylowały one w okolicy 4 zł, więc wyliczył, że za spełnienie 

marzeń zapłaci ok. 800 zł. Zapłacił jednak w sumie niespełna 890 zł, o czym dowiedział 

się oczywiście dopiero po powrocie z wakacji. Napisał do mnie wtedy z prośbą 

o wyjaśnienie, jak to się stało, że jego przygoda życia, której wprawdzie nie żałował, 

była związana z kosztami, których się absolutnie nie spodziewał.

Jak to się zatem stało? 

Niektóre banki promują swe konta: dajemy darmowe wypłaty z bankomatów w Polsce 

i na całym świecie. Nie daj się jednak zwieść sloganom reklamowym. Taka wypłata 

Po drugie karta
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i tak będzie kosztować. Transakcje zagraniczne banki wręcz oblepiły dodatkowymi 
opłatami. Mamy tu bowiem prowizje za przewalutowanie, wysokie koszty samej 
wymiany waluty oraz nie zawsze, ale i tak częste opłaty za wypłaty w bankomatach.

Pierwsza z wymienionych opłat wynosi 2-3% od każdej transakcji, ale np. Citibank 
potrąca sobie przy tej okazji 5,8%, a mBank dla kart VISA aż 5,9%. Jeśli postanowisz 
skorzystać z zagranicznego bankomatu dojść może kolejna opłata. A to kolejne 
procenty, które musisz dodać – zazwyczaj jest to stawka ok. 3% od wypłacanej 
kwoty. Mało tego, banki nieraz ten koszt obwarowują minimalną stawką opłaty (np. 
10 zł). Tym samym, jeśli w bankomacie jest możliwość wypłaty np. pięciu euro (mam 
nadzieję, że nie korzystacie z opcji wypłacania tak małych kwot), wówczas koszty 
takiej transakcji wyniosą prawie 60% wypłaty!

No i ostatni z wymienionych kosztów, czyli bankowe kursy wymiany walut. Ich 
zbagatelizować nie można, gdyż banki stosują bardzo duże spready, czyli różnice 
między kursem kupna a sprzedaży waluty. W tym przypadku praktycznie każda inna 
wymiana waluty, zwłaszcza przy wymianie on-line jest dużo tańsza.

A to w sumie nie wszystko. Operowanie kartą za granicą jest najeżone dodatkowymi 
pułapkami, a do takich należy wspominane już podwójne przewalutowanie. 
Dzieje się tak np. w popularnych wśród Polaków destynacjach, jak Chorwacja, 
Turcja czy Egipt. W przypadku kart MasterCard – organizacja najpierw dokonuje 
wymiany z waluty miejscowej na walutę rozliczeniową (EUR lub USD), a później 
bank dokonuje kolejnego przeliczenia – z waluty rozliczeniowej na złotówki. Jeśli 
posiadasz kartę VISA jest już ciut lepiej. Przewalutowanie nastąpi bezpośrednio 
z waluty transakcji na polską walutę. Marne to jednak pocieszenie, gdy na 
przykład mBank właśnie przy kartach VISA pobiera wspomnianą już prowizję za 
przewalutowanie.

Jaką kartę wybrać?

Co więc zrobić, by nie stracić? Schować karty głęboko w szufladzie i jechać na 
wczasy wyłącznie z gotówką? Niekoniecznie. Są bowiem jeszcze walutowe karty 

płatnicze. Wyrobienie takowej przed wakacjami może być opłacalne. Tym bardziej, 
że są banki, w których rachunek walutowy z kartą można otworzyć i posiadać za 
darmo albo zapłacić (stosunkowo) niedużą opłatę za wydanie karty. 

A jakie będą z tego korzyści?

•	walutę, którą wpłacisz na konto, kupisz jak chcesz 
•	przy transakcjach kartą nie poniesiesz bankowych opłat za przewalutowanie.

Najtaniej konto walutowe EUR z kartą możesz mieć w Banku Smart, gdzie zarówno 
konto, jak i karta jest za 0 zł (pod warunkiem, że nie posiadasz w tym banku innej 
karty płatniczej – nawet do konta PLN). Tu dodatkowym plusem są bezpłatne 
wypłaty z bankomatów w strefie euro. Bezkosztowo skorzystasz z zagranicznych 
bankomatów także z kartą do konta walutowego (EUR, USD, GBP) w T-Mobile 
Usługi Bankowe. Ale za wydanie karty bank obciąży Cię opłatą 10 zł. W miarę 
przyzwoicie wyglądają też jeszcze zasady prowadzenia konta, obsługi karty i wypłat 
w zagranicznych bankomatach przy koncie walutowym w mBanku (konto z kartą 
dostępne jest również dla EUR, USD i GBP). Bank będzie jednak pobierać roczną 
opłatę (30 zł) za posiadanie karty, ale ani za konto, ani za wypłaty za granicą 
(w walucie odpowiadającej walucie karty) nie zapłacisz ani grosza.3

Efekt takiego rozwiązania? 

Można śmiało powiedzieć: i wilk syty i owca cała. Wprawdzie wyrobienie karty do 
konta walutowego będzie kosztowało Cię nieco więcej zachodu (a przynajmniej 
czasu oczekiwania na jej wyprodukowanie i przesyłkę), ale warto umieścić ten 
punkt na liście przedwakacyjnych przygotowań. Szczególnie jeśli, jak Czytelnik 
mojego bloga – Łukasz, lubisz ekstremalne przygody i nie mógłbyś odpuścić sobie 
wyjątkowej atrakcji nawet ostatniego dnia zagranicznego pobytu. Nie będziesz 
musiał/a martwić się o stan gotówki w portfelu. Pozostanie tylko cieszyć się 
wrażeniami.

3 Dane z lipca 2015
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Portfel uszyty na miarę wakacyjnych potrzeb 

Opisywałem sytuację, gdy decydujemy się na gotówkę, ale i taką, 
w której naszym sposobem na płatności podczas wyjazdu będzie 
karta płatnicza.

Jak to jednak w życiu bywa, niby białe jest białe, czarne jest czarne,  

ale pomiędzy występuje jeszcze cała gama barw. I podobnie jest 

z kwestią finansowego zabezpieczenia na zagraniczny wyjazd. Jak nie 

można zdecydowanie opowiedzieć się za poglądem, że na wakacje 

najlepiej jechać tylko z gotówką, tak i nie można kategorycznie uprzeć 

się przy zabraniu ze sobą wyłącznie karty płatniczej. Każda opcja ma 

bowiem swe zalety, ale i wady. Jak zatem zoptymalizować swój portfel? 

Ile wziąć gotówki, a ile kart? Kiedy zabezpieczyć sobie walutę w gotówce 

by nie było za późno? Jeśli do wyjazdu zostało już tylko kilka dni to 

czy jest jeszcze szansa na uzyskanie karty walutowej? Co z walutą na 

państwa, w których tylko będziesz przejazdem? 

https://www.nowy.walutomat.pl/?utm_source=WT&utm_medium=inside&utm_content=logo&utm_campaign=ebook
https://nowy.walutomat.pl/?utm_source=WT&utm_medium=inside&utm_content=logo&utm_campaign=ebook


10Praktyczny poradnik dla wybierających się na zagraniczne wakacje

Na początek pytanie kluczowe: ile pieniędzy wziąć na zagraniczny wyjazd? 

Jednej odpowiedzi nie ma. Wszystko to oczywiście kwestia indywidualnych wyliczeń 

i wymagań. Z tym sobie pewnie poradzisz, ale ja zawsze wychodzę z założenia,  

że lepiej wziąć ze sobą więcej, niż mniej. Zwłaszcza w sytuacji gdy wybierasz się  

do krajów strefy euro. Pewnie nie raz będzie Ci jeszcze dane podróżować i płacić 

w tej walucie, a nawet jeśli tak się nie stanie to walutę łatwo wymienisz bez (w miarę) 

dużych strat. Albo może i zyskasz, gdy kurs wzrośnie. Jeśli Twój wakacyjny urlop 

to wczasy w hotelu z opcją all inclusive i brak zamiaru wychodzenia poza miejsce 

zakwaterowania to pewnie za wiele wydatków na miejscu nie poniesiesz. Wystarczy 

wtedy gotówka w portfelu, a karta powinna być wyłącznie zabezpieczeniem 

i dostępem do dodatkowych środków w razie awaryjnej sytuacji. Ale jeśli planujesz 

korzystanie z miejscowych atrakcji, wizyty w lokalnych knajpach i eksplorowanie 

miejscowych atrakcji to środków będzie potrzeba więcej. Sporym ryzykiem może 

być w takiej sytuacji zabieranie ze sobą większej gotówki naraz . Weź wtedy też kartę 

– nawet jeśli nie będziesz po nią sięgać albo będziesz korzystać tylko sporadycznie 

to zawsze będzie zabezpieczeniem: da Ci dostęp do gotówki. Oczywiście najlepiej 

byłoby, żeby była to karta do rachunku w walucie kraju, do którego się wybierasz. 

Choć trzeba pamiętać, że banki w Polsce, jeśli wydają karty walutowe, to robią 

to właściwie tylko dla rachunków prowadzonych w EUR, USD i GBP. Będąc 

jednak w kraju z walutą odpowiadającą Twej karcie, przy płaceniu nią, jak i przy 

wypłacaniu środków w bankomacie unikniesz niekorzystnych przewalutowań 

i opłat za takie transakcje. Przy wypłacie gotówki poniesiesz wtedy tylko opłatę za 

wypłatę z bankomatu. Możesz jej też w ogóle uniknąć jeśli wybierzesz rachunek 

w banku udostępniającym w swej ofercie bezpłatne korzystanie z zagranicznych 

bankomatów.

Na dowód, że taka walutowa przezorność bardzo się opłaca, mogę przytoczyć 
historię z własnego życia. 

Jechałem do Dortmundu. Miałem ze sobą gotówkę, a także kartę walutową, ale nie 

przygotowałem się wystarczająco – na rachunku było zaledwie kilkadziesiąt euro. 

Niestety spotkała mnie „przygoda” – stłuczka, którą można było dość szybko usunąć, 

ale wymagało to nakładów finansowych. W grę wchodziła albo droga wypłata 

kartą płatniczą do konta osobistego (z kosztami przewalutowania, niekorzystnego 

kursu wymiany i prowizji za samą wypłatę w zagranicznym bankomacie), albo 

drogi przekaz pieniężny, albo… wpłata gotówki na moje konto walutowe przez 

pełnomocnika. Moje podejście do finansów jednak zobowiązuje – gdy tylko jest 

alternatywa, w relacji z bankiem nigdy nie ponoszę zbędnych kosztów. Padło na 

ostatnią z opcji. Pieniądze mogłem podjąć równie ekspresowo bez ponoszenia 

horrendalnych kosztów instytucji wykonujących międzynarodowe transfery. Więc 

jeśli jest to możliwe zrób podobnie. Zadbaj o to, by do swego konta mieć bliską, 

zaufaną osobę jako pełnomocnika, który będzie mógł wykonać za Ciebie operacje 

na rachunku. 

Będzie to Twoje koło ratunkowe w awaryjnej chwili. Ustanowienie pełnomocnika 

w banku zazwyczaj wiąże się z opłatą rzędu 5-10 zł, ale poniesiesz ją dla 

bezpieczeństwa, więc „inwestycja” ta nie powinna powodować odczucia dużego 

obciążenia finansowego.

Oczywiście w awaryjnej sytuacji możliwe jest też Twe samodzielne wykonanie 

transakcji wymiany walut online, np. poprzez Walutomat i automatycznie wpłacenie 

wymienionej waluty na konto walutowe. Warto przy tym pamiętać by robić to 

z własnego urządzenia i korzystając z Internetu w roamingu. Unikaj też logowań  

do banku jeśli korzystasz z miejscowego Wi-Fi lub komputera dostępnego w hotelu.
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Na zakończenie wakacyjnego poradnika kilka najbardziej praktycznych instrukcji. 

Wypłaty gotówki, którą zamierzasz ze sobą zabrać,  
nie zostawiaj na ostatnią chwilę 

Banki, które prowadzą gotówkową obsługę walut często mają swe wewnętrzne 

procedury, które obligują klientów do wcześniejszego zgłoszenia wypłaty. Awizacja 

podjęcia kilkuset euro czy dolarów nie będzie raczej potrzebna gdy wybierasz się 

do dużego oddziału takich banków jak PKO BP czy BZ WBK, ale jeśli celem wypłaty 

wybierzesz niewielką placówkę na osiedlu lub oddział w mniejszej miejscowości, 

to może Cię spotkać odmowa realizacji wypłaty. Warto więc uprzednio zadzwonić 

do swego banku, a najlepiej bezpośrednio do wybranego oddziału i zapytać 

o dostępność środków (zwłaszcza gdy kwota jest już 4-cyfrowa), a w razie potrzeby 

zamówić możliwość wypłaty większej, niedostępnej na co dzień sumy. Musisz 

uwzględnić przy tym czas nawet 2-3 dni roboczych. Tyle właśnie może potrzebować 

bank na zamówienie i realizację konwoju z centrum gotówkowego.

Jeśli zdecydujesz się na wyrobienie walutowej  
karty płatniczej, działania w celu jej zamówienia  

warto podjąć jeszcze wcześniej

Konto walutowe w większości przypadków można założyć „od ręki” – bardzo szybko 

w tzw. „pięć minut”. Jest to opcja szczególnie wygodna dla osób, które posiadają 

już konto osobiste i dostęp do bankowości internetowej w banku, w którym chcą 

również założyć konto walutowe – wówczas wystarczy elektroniczny wniosek 

zatwierdzony SMS-kodem lub inną formą uwierzytelnienia. I już, konto będzie 

dostępne i aktywne. Jednocześnie możesz zamówić kartę walutową do rachunku, 

ale na jej otrzymanie przyjdzie Ci trochę zaczekać… do 14 dni. Taki czas banki 

dają sobie zazwyczaj na produkcję i przesłanie spersonalizowanej karty płatniczej. 

W praktyce często bywa to na szczęście okres krótszy – przeważnie na kartę czeka się 

ok. tygodnia. Jest jeszcze alternatywne rozwiązanie. W wielu bankach kartę można 

zamówić w trybie ekspresowym, ale w takiej sytuacji koszty przesyłki ponosi klient. 

Przy standardowej wysyłce (listem) nie płacisz nic. Ale przy wspomnianym szybkim 

wariancie otrzymania karty (2-3 dni), gdy ma Ci ją dostarczyć kurier, zapłacisz  

ok. 30-40 zł.

Po trzecie, aktywuj kartę w kraju. Bądź też przezorny – 
zapisz sobie numer telefonu, pod którym będzie możliwe 

zastrzeżenie karty w razie jej utraty

Jeśli lecisz do docelowego kraju to będziesz korzystać z miejscowej waluty i tylko 

taka gotówka i/lub karta płatnicza w tej walucie Ci wystarczy. Ale jeśli jedziesz 

autem, a po drodze będziesz przejeżdżać przez Czechy, Szwajcarię albo „zahaczysz” 

o Chorwację zawsze warto mieć ze sobą „trochę” miejscowej waluty – chociażby 

na wykupienie winiety na przejazd autostradami. Auto tankuj jednak przed granicą 

kraju z „inną” walutą – lepiej zrobić to płacąc jeszcze w Polsce złotówkami lub na 

stacji paliw w kraju, gdzie walutą jest euro. Wyjdzie korzystniej i wygodniej.  

Bo, co prawda, w euro można też zapłacić na stacjach i bramkach autostradowych, 

ale musisz pamiętać o jednym: kurs wymiany jest wówczas wybitnie nieopłacalny.  

A do tego może pojawić się też problem z wydaniem reszty.

Ostatnie przygotowania i w drogę… 
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Jak zatem ostatecznie powinien wyglądać Twój portfel  
na zagraniczny wyjazd?

•	zabierz gotówkę,

•	zabierz walutową kartę płatniczą odpowiadającą walucie kraju, w którym 

będziesz przebywać,

•	zabierz również swą złotówkową kartę płatniczą, choć lepiej z niej nie korzystaj 

(dobrze by była to karta z logo innej organizacji, niż karta walutowa – będzie 

to alternatywa na sytuację gdyby karty jednej z tych organizacji nie były 

akceptowane),

•	wyznacz pełnomocnika do konta bankowego,

•	uśmiechnij się – racjonalne zarządzanie portfelem i finansami osobistymi wcale 

nie jest takie trudne, jak mogłoby się wydawać.

Na koniec nie pozostaje mi nic innego jak tylko życzyć Ci Drogi Czytelniku udanego 

wyjazdu, pełnego wrażeń, pozytywnych emocji i oczywiście najkorzystniejszych 

kursów wymiany waluty :) Niech te pieniądze, które zabierzesz ze sobą za granicę, 

będą jedynie środkiem do realizacji wakacyjnych marzeń i nie przysporzą żadnych 

niepotrzebnych zmartwień.

Informacje, porady i wskazówki powyżej zebrane są podsumowaniem artykułów, 

które zostały opublikowane w ramach cyklu przygotowanego przez Mr. Złotówę, 

autora bloga Bankobranie oraz serwis wymiany walut Walutomat.pl.
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O autorze

Mr Złotówa – bloger znany z wyłapywania 

najlepszych okazji bankowych, autor 

bloga Bankobranie. Podpowiada 

Czytelnikom, jak dzięki bankom osiągać 

dodatkowe zyski w budżecie domowym. 

Pisze o premiach za otwarcie konta, 

okazjach na zdobycie nagród od 

banków i zwrotach za płatności kartą 

oraz najlepszych lokatach. Jako ekspert 

z dziedziny finansów osobistych gościł 

na antenie: Dzień Dobry TVN, Pytanie 

na Śniadanie oraz Poranek w Radiu TOK 

FM. O jego imponujących zarobkach 

z bankobrania pisały ogólnopolskie 

media. Przez tygodnik Wprost określony 

jako „bloger, którego zaczęli naśladować 

Polacy”.

O Walutomacie
Walutomat.pl zaistniał jako pierwszy w Polsce serwis na rynku umożliwiający 
wymianę walut przez Internet. Działa w oparciu o ideę peer to peer, czyli wymianę 
walut pomiędzy użytkownikami serwisu. Internauci między sobą ustalają kurs, po 
jakim dokonują transakcji. Ta forma doskonale przyjęła się na rynku, a Walutomat 
jest niekwestionowanym liderem wśród platform wymiany walut online. Od początku 
istnienia klienci wymienili w nim walutę wartą 20 mld zł.
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