
Instrukcja zasilenia konta IB walutą PLN poprzez szybki, bezpłatny przelew 

krajowy oraz wymiany na USD bezpośrednio na rynku Forex. 

 

 

Część pierwsza: Zasilenie konta środkami w PLN (lub innej wybranej walucie) 

 

Proces zasilenia konta przebiega podobnie jak w przypadku przelewu w USD.  

Całość trwa kilka minut. A więc do dzieła ☺  

 

Logujemy się do panelu zarządzania kontem na stronie IB 

 

 

Z górnego menu wybieramy Funding a następnie Fund Transfers 

 

  

Na ekranie pojawia się aktualny stan naszych środków. Konto bazowe mam w USD 

Wybieramy jako zasilenie typ transakcji: Deposit 



  

Uwaga: kluczowy moment: 

W kolejnym kroku określamy jaką walutą (currency) chcemy zasilić konto. Wybieramy PLN (lub inną) 

 

   



Metoda zasilenia: Wire (przelew) ustawia się automatycznie. Podajemy kwotę (amount) w wybranej 

walucie. W tym wypadku chcę przelać 1000 PLN 

Możemy także opcjonalnie podać dane banku, z którego będziemy wykonywali przelew (Pola nie są 

obowiązkowe, ja tych danych nie podawałem).  

 

 

Klikamy Save and Continue 

 

 

 

Kilka sekund później otrzymujemy dane do przelewu. Jak widać IB ma w przypadku PLN konto w 

polskim banku. Na podany nr należy wykonać przelew podając w tytule dane zawarte w polu:  

For further benefit to 



 

 

Przelew jest realizowany w terminach przelewów krajowych. Oczywiście bezpłatnie ☺ Proste ☺ 

 

 

 

 

Część druga: Wymiana PLN na USD po kursie forex 

Wymiana jest bardzo prosta i trwa ok 2 min. 

 

Uruchamiamy platformę TraderWorkStation i klikamy na Account 

 

 

 

 



Po wpłynięciu przelewu w zakładce Market Value – Real FX Balance widzimy podsumowanie naszych 

funduszy : 

 

W moim przypadku posiadam dwie waluty: 2005 PLN  i  7812 USD.  

Całość  wyceniona  po aktualnym kursie na 8374 USD 

 

Na wierszu dotyczącym PLN klikamy PPM i z menu kontekstowego wybieramy polecenie:  

Close Currency Balance 

(gdybyśmy mieli  więcej różnych walut i chcieli wszystkie wymienić możemy wybrać polecenie Close 

All Non-base Currency Balances) 

 

 

 



Pojawia się komunikat, zatwierdzamy OK. 

 

 

W wyniku realizacji polecenia tworzy się zlecenie na rynek forex.  

Wszystkie parametry ustawiane są automatycznie i jeżeli chcemy po prostu wymienić po cenie 

rynkowej wystarczy wysłać zlecenie na rynek – Transmit (5) Przy takich ustawieniach następuje 

natychmiastowa realizacja zlecenia ☺ 

Opis pozycji (gdybyśmy chcieli coś zmienić): 

1. Ilość USD do kupna obliczona na podstawie posiadanej ilości PLN po aktualnym kursie 

(można zmienić kupując mniejszą ilość USD za część posiadanych PLN) 

2. Typ zlecenia – MKT (market) po cenie rynkowej (można zmienić np. na LIMIT czekając na 

określony kurs). 

3. Tutaj określamy cenę, która nas interesuje w przypadku zlecenia typu LMT 

4. Kluczowy parametr dla wymiany – FXCONV – zmiana tego parametru spowoduje zajęcie 

pozycji na parze walutowej (USD.PLN) 

5. Transmit – wysłanie zlecenia na rynek 

 

Poniższy obrazek pokazuje możliwości modyfikacji zlecenia, np. po cenie z ustawionym limitem 

 



Po kliknięciu Transmit otrzymujemy podsumowanie zlecenia.  Podane wartości zmieniają się 

dynamicznie w zależności od sytuacji rynkowej. Przewidywana prowizja wymiany to 2,5 $ 

 

Po naciśnięciu Transmit następuje realizacja zlecenia FXCONV po cenie MKT, a w podsumowaniu  

gotówki widać efekt wymiany ☺   

(wartość pozostała na PLN zostanie rozliczona w kolejnym dniu) 

 

 

Proste i tanie ☺ 

 

Od Autora: ten poradnik pisany był nocą z wypiekami na twarzy ☺ i może zawierać drobne błędy. 

Dziękuję , mam nadzieję, że będzie użyteczny 

Maciej Mikołajczak 


