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WYKAZ ZMIAN DO TARYFY PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH 

W PKO BANKU POLSKIM SA DLA OSÓB FIZYCZNYCH  

 
Postanowienia ogólne 
 
Podstawa prawna dokonania poniższej zmiany: 
Ogólne warunki prowadzenia rachunków bankowych i świadczenia usług dla Klientów indywidualnych przez PKO Bank Polski SA 
§15 ust 6: „Niezależnie od okoliczności wymienionych w ust. 1, PKO Bank Polski SA w każdym czasie ma prawo dokonać zmian opłat lub 
prowizji określonych w Taryfie polegających na ich obniżeniu, zmianach warunków ich pobierania na korzystniejsze dla Klienta lub 
zaprzestaniu ich pobierania.” 
Powód (okoliczność faktyczna zmiany): obniżenie opłaty 
 

Przed zmianą: Po zmianie: 

§ 6. 
 
„Nie pobiera się prowizji i opłat: 
1) za wpłaty gotówki oraz polecenia przelewów realizowanych: 

w oddziałach i agencjach PKO BP SA, za pośrednictwem 
usługi bankowości telefonicznej i usługi bankowości 
elektronicznej (przy pomocy funkcji zakupu jednostek 
funduszy) związane z zakupem jednostek uczestnictwa PKO 
TFI, 

2) za blokadę środków stanowiących zabezpieczenie kredytów i 
pożyczek udzielanych przez PKO BP SA, 

3) z tytułu zaległości w spłacie, jeżeli zawarto umowę 
przewidującą odroczenie płatności lub zmianę sposobu 
spłaty należności, związaną ze zwłoką w spłacie zadłużenia.” 

 
 
 

§ 6. 
 
„Nie pobiera się prowizji i opłat: 
1) za wpłaty gotówki oraz polecenia przelewów realizowanych: 

w oddziałach i agencjach PKO BP S.A., za pośrednictwem 
usługi bankowości telefonicznej i usługi bankowości 
elektronicznej (przy pomocy funkcji zakupu jednostek 
funduszy) związane z zakupem jednostek uczestnictwa PKO 
TFI, 

2) za polecenia przelewów realizowanych: w oddziałach i 
agencjach PKO BP S.A., za pośrednictwem usługi 
bankowości telefonicznej i usługi bankowości elektronicznej, 
zlecenia stałe, zlecenia zmienne oraz polecenia zapłaty 
związane z opłacaniem składek ubezpieczeniowych na rzecz 
PKO TU S.A. oraz PKO Życie TU S.A. - dotyczy ubezpieczeń 
dostępnych w PKO BP S.A., 

3) za blokadę środków stanowiących zabezpieczenie kredytów i 
pożyczek udzielanych przez PKO BP S.A., 

4) z tytułu zaległości w spłacie, jeżeli zawarto umowę 
przewidującą odroczenie płatności lub zmianę sposobu 
spłaty należności, związaną ze zwłoką w spłacie zadłużenia, 

5) za polecenia przelewów oraz zlecenia zmienne składane za 
pośrednictwem usług bankowości elektronicznej związane z 
płatnością za towary lub usługi oferowane przez lub za 
pośrednictwem PKO BP Finat sp. z o.o. - dostępne w usłudze 
bankowości elektronicznej, 

6) za czynności, których obowiązek bezpłatnego wykonania 
wynika z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.” 

 
 
Zmiany porządkowe w zakresie pozostałych Postanowień ogólnych: 
 

Przed zmianą: Po zmianie: 

 § 3. 
„(…) 
3. W miesiącu kalendarzowym, w którym otwarto: 

1) rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy - opłata nie jest 
pobierana, 

2) rachunek oszczędnościowy płatny na żądanie (rachunek 
walutowy) lub rachunek oszczędnościowy - opłata 
pobierana jest proporcjonalnie do ilości dni 
pozostających do końca tego miesiąca. 

(…)” 

§ 3. 
„(…) 
3. W miesiącu kalendarzowym, w którym otwarto rachunek 
oszczędnościowo-rozliczeniowy - opłata nie jest pobierana. 
(…)” 
 
 
 

§7. 

„W przypadku wierzytelności zarządzanych przez Centrum 
Restrukturyzacji i Windykacji PKO BP SA pobiera się 
wyłącznie opłaty wymienione w Części IX w pkt 10.” 

§ 7. 
„W przypadku wierzytelności zarządzanych przez Centrum 
Restrukturyzacji i Windykacji PKO BP S.A. pobiera się 
wyłącznie opłaty wymienione w Części XI w pkt 12.” 

Spis treści: 
 
„CZĘŚĆ I.  RACHUNKI BANKOWE 

DZIAŁ I.   RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-
ROZLICZENIOWE ORAZ KARTY DEBETOWE W 
FORMIE TRADYCYJNEJ – TABELA NR 1 

DZIAŁ I.   RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-
ROZLICZENIOWE ORAZ KARTY DEBETOWE W 
FORMIE TRADYCYJNEJ – TABELA NR 2 

DZIAŁ I.   RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-
ROZLICZENIOWE ORAZ KARTY DEBETOWE W 
FORMIE TRADYCYJNEJ – TABELA NR 3 

Spis treści: 
 
„CZĘŚĆ I. RACHUNKI BANKOWE W OFERCIE 

DZIAŁ I. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE 
ORAZ KARTY DEBETOWE W FORMIE TRADYCYJNEJ  
TABELA NR 1 - PKO KONTO ZA ZERO (ZASTĘPUJE 

KONTA DZIAŁAJĄCE DO 31 MAJA 2023 
R. POD NAZWĄ: PKO KONTO ZA ZERO, 
PKO KONTO RODZICA, PKO KONTO 
POGODNE, KONTO SPEKTRUM ADM., 
KONTO ULUBIONE ADM., 
KONTO CODZIENNE ADM.) 
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DZIAŁ II. RACHUNKI  OSZCZĘDNOŚCIOWE PŁATNE NA 
ŻĄDANIE (RACHUNKI WALUTOWE) W 
WALUTACH WYMIENIALNYCH 

DZIAŁ III. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWE 
DZIAŁ IIIA.   PODSTAWOWY RACHUNEK PŁATNICZY 
DZIAŁ IV. RACHUNKI SZKOLNEJ KASY OSZCZĘDNOŚCI 
DZIAŁ V. OSZCZĘDNOŚCIOWE KSIĄŻECZKI 

MIESZKANIOWE 
DZIAŁ VI. RACHUNKI BANKOWE WYCOFANE Z OFERTY 

ORAZ KARTY DEBETOWE W FORMIE 
TRADYCYJNEJ - TABELA NR 1 

DZIAŁ VI. RACHUNKI BANKOWE WYCOFANE Z OFERTY 
ORAZ KARTY DEBETOWE W FORMIE 
TRADYCYJNEJ - TABELA NR 2 

DZIAŁ VI. RACHUNKI BANKOWE WYCOFANE Z OFERTY 
ORAZ KARTY DEBETOWE W FORMIE 
TRADYCYJNEJ - TABELA NR 3 

DZIAŁ VII. RACHUNKI BANKOWE WYCOFANE Z OFERTY - 
TABELA NR 1 

DZIAŁ VII.    RACHUNKI BANKOWE WYCOFANE Z OFERTY - 
TABELA NR 2 

DZIAŁ VIII.   RACHUNEK BANKOWY WYCOFANY Z OFERTY 
(PRODUKT OFEROWANY DO DNIA 31 LIPCA 
2015 R. PRZEZ SKOK „WESOŁA”) 

DZIAŁ IX.     RACHUNEK LOKACYJNY IKE WYCOFANY Z 
OFERTY (PRODUKT OFEROWANY DO DNIA 31 
GRUDNIA 2015 R.) 

CZĘŚĆ II. POZOSTAŁE KARTY PŁATNICZE 
DZIAŁ I. KARTY KREDYTOWE 
DZIAŁ II.    uchylony 
DZIAŁ III.   KARTY DEBETOWE W FORMIE NAKLEJKI 

ZBLIŻENIOWEJ 
      DZIAŁ IIIA.   KARTY DEBETOWE PKO JUNIOR  
      DZIAŁ IV.     KARTY DEBETOWE DLA UŻYTKOWNIKÓW 

DZIAŁ V.      KARTY KREDYTOWE WYCOFANE Z OFERTY – 
TABELA NR 1 

DZIAŁ V.      KARTY KREDYTOWE WYCOFANE Z OFERTY – 
TABELA NR 2 

DZIAŁ VI.  KARTY OBCIĄŻENIOWE WYCOFANE Z OFERTY 
DZIAŁ VII.    KARTY DEBETOWE WYCOFANE Z OFERTY DO  

RACHUNKÓW WALUTOWYCH w EUR, USD, GBP 
DZIAŁ VIII.   KARTY DEBETOWE WYCOFANE Z OFERTY W 

FORMIE GADŻETU ZBLIŻENIOWEGO 
     DZIAŁ IX.  KARTY PKO JUNIOR WYCOFANE Z OFERTY  
CZĘŚĆ III.  KREDYTY 

DZIAŁ I.  KREDYTY KONSUMPCYJNE – TABELA NR 1 
DZIAŁ I.  KREDYTY KONSUMPCYJNE – TABELA NR 2 
DZIAŁ II.  KREDYTY MIESZKANIOWE, KREDYT 

KONSOLIDACYJNY, POŻYCZKA HIPOTECZNA I 
LIMIT HIPOTECZNY 

DZIAŁ III.  KREDYTY ZWIĄZANE Z ZAKUPEM PAPIERÓW 
WARTOŚCIOWYCH 

DZIAŁ IV.  KREDYTY KONSUMPCYJNE WYCOFANE Z OFERTY 
DZIAŁ V.  KREDYTY MIESZKANIOWE "STAREGO PORTFELA" 

CZĘŚĆ IV. OPERACJE KASOWE NIE ZWIĄZANE Z OBSŁUGĄ 
RACHUNKÓW BANKOWYCH PROWADZONYCH W 
PKO BP SA 

CZĘŚĆ V. PRZELEWY ZAGRANICZNE/WALUTOWE 
CZĘŚĆ VI. PRZECHOWYWANIE DEPOZYTÓW OBCYCH ORAZ 

WYNAJMOWANIE SKRYTEK SEJFOWYCH I KASET 
CZĘŚĆ VII.  ŚWIADCZENIE USŁUGI POWIERNICTWA 
CZĘŚĆ VIII. CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z: NEGOCJONOWANYMI 

LOKATAMI, NEGOCJONOWANYMI TRANSAKCJAMI 
WYMIANY WALUT I TRANSAKCJAMI PKO BP BM  

CZĘŚĆ IX.  INNE CZYNNOŚCI I USŁUGI”  
 

 
 
 

 

TABELA NR 2 - PKO KONTO BEZ GRANIC (OBEJMUJE 
RÓWNIEŻ KONTO DZIAŁAJĄCE DO 31 
MAJA 2023 R. POD NAZWĄ ZŁOTE 
KONTO) 

TABELA NR 3 - KONTO AURUM (OBEJMUJE RÓWNIEŻ 
KONTO DZIAŁAJĄCE DO 31 MAJA 
2023 R. POD NAZWĄ RACHUNEK 
PLATINIUM) 

TABELA NR 4 - KONTO PLATINIUM II 
TABELA NR 5 - PKO KONTO DLA MŁODYCH 

(ZASTĘPUJE KONTA DZIAŁAJĄCE DO 
31 MAJA 2023 R. POD NAZWĄ: 
PKO KONTO PIERWSZE, PKO KONTO 
DLA MŁODYCH) 

TABELA NR 6 - PKO KONTO DZIECKA 
DZIAŁ II. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWE PŁATNE NA 

ŻĄDANIE (RACHUNKI WALUTOWE) W WALUTACH 
WYMIENIALNYCH 

DZIAŁ III. RACHUNEK OSZCZĘDNOŚCIOWY PLUS 
DZIAŁ IV. PIERWSZE KONTO OSZCZĘDNOŚCIOWE 
DZIAŁ V. PODSTAWOWY RACHUNEK PŁATNICZY 
DZIAŁ VI. RACHUNKI SZKOLNEJ KASY OSZCZĘDNOŚCI 

CZĘŚĆ II.  RACHUNKI BANKOWE WYCOFANE Z OFERTY 
DZIAŁ I. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-

ROZLICZENIOWE ORAZ KARTY DEBETOWE W 
FORMIE TRADYCYJNEJ  

DZIAŁ II. RACHUNKI BANKOWE - TABELA NR 1  
DZIAŁ II. RACHUNKI BANKOWE - TABELA NR 2 
DZIAŁ III. RACHUNEK WALUTOWY ADM. (OFEROWANY DO 

DNIA 30 PAŹDZIERNIKA 2014 R.)  
DZIAŁ IV. ROR DEPOZYT (OFEROWANY DO DNIA 31 LIPCA 

2015 R. PRZEZ SKOK „WESOŁA”) 
DZIAŁ V. RACHUNEK LOKACYJNY IKE (OFEROWANY DO 

DNIA 31 GRUDNIA 2015 R.) 
DZIAŁ VI. OSZCZĘDNOŚCIOWE KSIĄŻECZKI MIESZKANIOWE  

CZĘŚĆ III. POZOSTAŁE KARTY DEBETOWE 
DZIAŁ I. KARTY DEBETOWE DLA UŻYTKOWNIKÓW W 

OFERCIE 
DZIAŁ II. KARTA DEBETOWA PKO JUNIOR W OFERCIE 
DZIAŁ III. KARTY DEBETOWE WYCOFANE Z OFERTY W 

FORMIE NAKLEJKI ZBLIŻENIOWEJ 
DZIAŁ IV. KARTY DEBETOWE WYCOFANE Z OFERTY DO 

RACHUNKÓW WALUTOWYCH W EUR, USD, GBP 
CZĘŚĆ IV. KARTY KREDYTOWE 

DZIAŁ I. KARTY KREDYTOWE W OFERCIE 
DZIAŁ II. KARTY KREDYTOWE WYCOFANE Z OFERTY  

CZĘŚĆ V. KREDYTY 
DZIAŁ I. KREDYTY KONSUMPCYJNE – TABELA NR 1 
DZIAŁ I. KREDYTY KONSUMPCYJNE UDZIELANE OD 1 

CZERWCA 2023 R. – TABELA NR 2 
DZIAŁ I. KREDYTY KONSUMPCYJNE UDZIELANE DO 31 

MAJA 2023 R. – TABELA NR 3 
DZIAŁ II. KREDYTY MIESZKANIOWE, KREDYT 

KONSOLIDACYJNY, POŻYCZKA HIPOTECZNA I 
LIMIT HIPOTECZNY 

DZIAŁ III. KREDYT NA ZAKUP PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH 
INWESTOR 

DZIAŁ IV. KREDYTY KONSUMPCYJNE WYCOFANE Z OFERTY 
DZIAŁ V. KREDYTY MIESZKANIOWE "STAREGO PORTFELA" 

CZĘŚĆ VI. OPERACJE KASOWE NIE ZWIĄZANE Z OBSŁUGĄ 
RACHUNKÓW BANKOWYCH PROWADZONYCH W 
PKO BP S.A. 

CZĘŚĆ VII. PRZELEWY ZAGRANICZNE/WALUTOWE 
CZĘŚĆ VIII. PRZECHOWYWANIE DEPOZYTÓW OBCYCH ORAZ 

WYNAJMOWANIE SKRYTEK SEJFOWYCH I KASET 
CZĘŚĆ IX. ŚWIADCZENIE USŁUGI POWIERNICTWA 
CZĘŚĆ X. CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z: NEGOCJONOWANYMI 

LOKATAMI, NEGOCJONOWANYMI TRANSAKCJAMI 
WYMIANY WALUT I TRANSAKCJAMI BM PKO 
BANKU POLSKIEGO  

CZĘŚĆ XI. INNE CZYNNOŚCI I USŁUGI” 

 
Zmiany porządkowe w zakresie spisu treści odzwierciedlają zmiany struktury dokumentu opisane w dalszej części niniejszego wykazu 
zmian w Taryfie. 
 
Podstawa prawna dokonania poniższych zmian: 
1. Ogólne warunki prowadzenia rachunków bankowych i świadczenia usług dla Klientów indywidualnych przez PKO Bank Polski SA, 

zwane dalej „Ogólnymi warunkami”. 
2. Regulamin podstawowego rachunku płatniczego w PKO Banku Polskim SA zwany dalej „Regulaminem podstawowego rachunku 

płatniczego”. 
3. Regulamin wydawania i używania karty kredytowej PKO BP SA. 
4. Zmiany porządkowe 
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CZĘŚĆ I. RACHUNKI BANKOWE W OFERCIE 
DZIAŁ I. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE ORAZ KARTY DEBETOWE W FORMIE TRADYCYJNEJ 
TABELA NR 1 
 
1. PKO Konto za Zero zastępuje konto działające do 31 maja 2023 r. pod nazwą: PKO Konto za Zero (umowy zawarte od 1 marca 
2020 r.). 
 
2. Dotychczasowa nazwa CZĘŚĆ I. RACHUNKI BANKOWE zostaje zmieniona na: CZĘŚĆ I. RACHUNKI BANKOWE W OFERCIE. 
 
3. Dotychczasowy DZIAŁ I. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE ORAZ KARTY DEBETOWE W FORMIE TRADYCYJNEJ – 
TABELA NR 3 zostaje zamieniony na DZIAŁ I. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE ORAZ KARTY DEBETOWE W 
FORMIE TRADYCYJNEJ – TABELA NR 1. 
 
4. Wskazane poniżej pozycje oraz sekcje PKO Konta za Zero (umowy zawarte od 1 marca 2020 r.) otrzymują nowe brzmienie lub 
zmieniają numerację lub położenie w Taryfie: 
 

Gdzie i co się zmienia: Powód 
(okoliczność faktyczna) zmiany Podstawa prawna zmiany 

Przed zmianą: Po zmianie: 

„CZĘŚĆ I. RACHUNKI 
BANKOWE” 

„CZĘŚĆ I. RACHUNKI BANKOWE 
W OFERCIE” 

Zmiana porządkowa Zmiana porządkowa 

„DZIAŁ I. RACHUNKI 
OSZCZĘDNOŚCIOWO-
ROZLICZENIOWE ORAZ KARTY 
DEBETOWE W FORMIE 
TRADYCYJNEJ – TABELA NR 3” 

„DZIAŁ  I. RACHUNKI 
OSZCZĘDNOŚCIOWO-
ROZLICZENIOWE ORAZ KARTY 
DEBETOWE W FORMIE 
TRADYCYJNEJ – TABELA NR 1” 

Zmiana porządkowa Zmiana porządkowa 

„PKO Konto za Zero 
(umowy zawarte od  
1 marca 2020 r.)” 

„PKO Konto za Zero” 
 

Uproszczenie oferty Zmiana porządkowa 

„1. Prowadzenie rachunku 
płatniczego – miesięcznie 
0,00” 

„1. Prowadzenie konta – opłata 
miesięczna: 0 zł” 

Zmiana porządkowa Zmiana porządkowa 

„2. Polecenie przelewu 
wewnętrznego: 
1) pomiędzy rachunkami tego 
samego Posiadacza rachunku, 
prowadzonymi w PKO BP SA 
oraz przez inne spółki PKO BP 
SA z siedzibą na terytorium RP: 
0,00 
2) na pozostałe rachunki 
prowadzone w PKO BP SA: 
a) w oddziale PKO BP SA lub za 
pośrednictwem usługi 
bankowości telefonicznej: 10,00 

1) 
b) za pośrednictwem usługi 
bankowości elektronicznej: 0,00” 

„6. Przelewy krajowe: 
2) przelew wewnętrzny albo 
standardowy: 
- Serwis internetowy iPKO 
Aplikacja mobilna IKO: 0 zł 
- Placówka Infolinia: 10 zł1” 
 

Zmiana porządkowa Zmiana porządkowa 

„3. Polecenie przelewu: 
1) standardowe: 
a) w oddziale PKO BP SA lub za 
pośrednictwem usługi 
bankowości telefonicznej: 10,00 
b) za pośrednictwem usługi 
bankowości elektronicznej: 0,00” 

„3. Polecenie przelewu: 
2) natychmiastowe 
a) w oddziale PKO BP SA lub za 
pośrednictwem usługi 
bankowości telefonicznej: 11,99 
b) za pośrednictwem usługi 
bankowości elektronicznej 4,99” 

„6. Przelewy krajowe: 
3) przelew natychmiastowy: 
- Serwis internetowy iPKO 
Aplikacja mobilna IKO: 4,99 zł 
- Placówka Infolinia: 11,99 zł” 
 
 

Zmiana porządkowa Zmiana porządkowa 

„3. Polecenie przelewu 
3) na telefon BLIK: 0,00” 

„6. Przelewy krajowe: 
1) przelew na telefon BLIK 
- Serwis internetowy iPKO 
Aplikacja mobilna IKO: 0 zł 
- Placówka Infolinia: x” 

Zmiana porządkowa Zmiana porządkowa 

„3. Polecenie przelewu 
4) za pośrednictwem systemu 
SORBNET 2: 45,00” 

„6. Przelewy krajowe: 
4) przelew SORBNET 2 
- Serwis internetowy iPKO 
Aplikacja mobilna IKO: 45 zł 
- Placówka Infolinia: 45 zł” 

Zmiana porządkowa Zmiana porządkowa 

„4. Przelewy 
zagraniczne/walutowe: 

„7. Przelewy 
zagraniczne/walutowe: 

1. Zmiana nazewnictwa 
2. Zmiana porządkowa 

1. Ogólne warunki §15 ust 1 pkt 
6) 
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1) polecenie przelewu SEPA w 
trybie zwykłym: 2) 

a) w oddziale PKO BP SA lub za 
pośrednictwem usługi 
bankowości telefonicznej: 10,00 
b) za pośrednictwem usługi 
bankowości elektronicznej: 0,00 
2) pozostałe przelewy 
zagraniczne/walutowe: zgodnie z 
Częścią V” 

1) Przelewy w walucie obcej do 
polskich banków: 
a) Standard, przelew SEPA 2: 
- Serwis internetowy iPKO 
Aplikacja mobilna IKO: 0 zł 
- Placówka Infolinia: 10 zł 
b) Pilny, przelew SEPA 3: 
- Serwis internetowy iPKO 
Aplikacja mobilna IKO: 25 zł 
- Placówka Infolinia: 50 zł 
c) Standard, w walucie innej niż 
EUR 4: 
- Serwis internetowy iPKO 
Aplikacja mobilna IKO: 25 zł 
- Placówka Infolinia: 50 zł 
d) Pilny, w walucie innej niż EUR 
5 Tryb pilny (bez przelewu SEPA): 
- Serwis internetowy iPKO 
Aplikacja mobilna IKO: 55 zł 
- Placówka Infolinia: 80 zł 
2) Przelewy do banków 
zagranicznych: 
a) Standard, przelew SEPA 2: 
- Serwis internetowy iPKO 
Aplikacja mobilna IKO: 0 zł 
- Placówka Infolinia: 10 zł 
b) Pilny, przelew SEPA 3: 
- Serwis internetowy iPKO 
Aplikacja mobilna IKO: 25 zł 
- Placówka Infolinia: 50 zł 
c) Standard (bez przelewu SEPA) 
4: 
- Serwis internetowy iPKO 
Aplikacja mobilna IKO: 25 zł 
- Placówka Infolinia: 50 zł 
d) Pilny (bez przelewu SEPA) 5: 
- Serwis internetowy iPKO 
Aplikacja mobilna IKO: 105 zł 
- Placówka Infolinia: 130 zł 
Sprawdź pozostałe opłaty 
dotyczące m.in. odbierania 
przelewów zagranicznych w 
Części VII „Przelewy 
zagraniczne/walutowe”” 

„konieczności dostosowania 
postanowień Taryfy do 
postanowień innych wzorców 
umów PKO Banku Polskiego SA, 
w zakresie dotyczącym tytułów 
opłat i prowizji, niewpływającym 
na wysokość pobieranych opłat 
i prowizji oraz warunki ich 
pobierania”  
2. Zmiana porządkowa 

„5. Ustanowienie lub 
modyfikacja zlecenia stałego: 
1) w oddziale PKO BP SA lub za 
pośrednictwem usługi 
bankowości telefonicznej: 2,991) 
2) za pośrednictwem usługi 
bankowości elektronicznej: 0,00” 

„8. Ustanowienie lub zmiana 
zlecenia stałego: 
- Serwis internetowy iPKO 
Aplikacja mobilna IKO: 0 zł 
- Placówka Infolinia: 2,99 zł1” 
 

Zmiana porządkowa Zmiana porządkowa 

„6. Realizacja – za każdą 
płatność: 
a) zlecenia zmiennego lub 
polecenia zapłaty: 1,00 
b) zlecenia stałego: 0,00” 

„9. Realizacja zlecenia zmiennego 
lub polecenia zapłaty: 
- Serwis internetowy iPKO 
Aplikacja mobilna IKO: 1 zł 
- Placówka Infolinia: 1 zł 
10. Realizacja zlecenia stałego: 
- Serwis internetowy iPKO 
Aplikacja mobilna IKO: 0 zł 
- Placówka Infolinia: 0 zł” 

Zmiana porządkowa Zmiana porządkowa 

„7. Wydanie karty płatniczej ze 
standardowym wizerunkiem lub 
wznowienie karty płatniczej: 
0,00” 

„3. Wydanie karty ze 
standardowym wizerunkiem lub 
wznowienie karty  
z wizerunkiem z galerii: 0 zł” 

Zmiana porządkowa Zmiana porządkowa 

„8. Obsługa karty debetowej - 
opłata miesięczna: 
0,00 - gdy dokonano min. 5 
transakcji bezgotówkowych 
(z wyjątkiem przelewów) kartą 
debetową wydaną do rachunku 
lub przy użyciu BLIK  
10,00 - w pozostałych 
przypadkach” 

„2. Obsługa karty – opłata 
miesięczna:  
0 zł - gdy w okresie 
rozliczeniowym karty zrobisz  
min. 5 transakcji 
bezgotówkowych kartą  
lub BLIKIEM (z wyłączeniem 
przelewów) 
10 zł - w pozostałych 
przypadkach” 

Zmiana porządkowa Zmiana porządkowa 

„9. Wydanie karty płatniczej z 
wizerunkiem z galerii albo 
zmiana standardowego 
wizerunku karty na wizerunek 

„4. Wydanie karty z wizerunkiem 
z galerii/zmiana standardowego 
wizerunku  
na wizerunek z galerii/zmiana 

Zmiana porządkowa Zmiana porządkowa 
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z galerii albo zmiana wizerunku 
karty w ramach galerii: 14,90” 

wizerunku karty w ramach 
galerii: 14,90 zł” 

„10. Przewalutowanie transakcji 
płatniczej dokonanej kartą 
wydaną w ramach organizacji 
Visa w walucie innej niż waluta 
polska, rozliczonych na 
rachunku głównym 
prowadzonym w złotych (w tym 
transgranicznej transakcji 
płatniczej przy użyciu karty 
debetowej do płatności 
bezgotówkowych oraz 
transgranicznej transakcji 
płatniczej przy użyciu karty 
debetowej do płatności 
gotówkowych) – od wartości 
transakcji płatniczej: 3,5%” 

„5. Przewalutowanie transakcji 
kartą VISA w walucie innej niż 
PLN rozliczonej na koncie 
głównym w PLN (w tym wypłaty 
z konta na terytorium innego niż 
Polska kraju EOG oraz płatności 
kartą na terytorium innego niż 
Polska kraju EOG): 4% od 
wartości transakcji” 

1. Dane GUS wg stanu na 
październik 2022 - zmiana 
rocznych wskaźników cen 
towarów i usług 
konsumpcyjnych o 17,9% r/r 
2. Zmiana porządkowa 

1. Ogólne warunki §15 ust 1 pkt 
1) 
„zmiany miesięcznych lub 
kwartalnych lub półrocznych lub 
rocznych wskaźników cen 
towarów i usług 
konsumpcyjnych, 
publikowanych przez Główny 
Urząd Statystyczny, o co 
najmniej 0,10 punktu 
procentowego; w przypadku 
zmiany więcej niż jednego 
wskaźnika, podstawą do zmiany 
jest wskaźnik o najwyższej 
wartości zmiany.” 
2. Zmiana porządkowa 

Brak pozycji „13. Wpłaty gotówki kartą do 
konta lub BLIKIEM: 
1) wpłata w naszych 
wpłatomatach: 0 zł 
2) wpłata w kraju we 
wpłatomatach innych niż nasze6: 
0,5% od wartości transakcji min. 
2 zł” 

1. Wprowadzenie nowej usługi 
2. Zmiana porządkowa 

1. Ogólne warunki §15 ust 3 
„W przypadku pierwszego 
podwyższenia opłat lub prowizji, 
których wysokość do tej pory 
wynosiła: 
1) 0 zł – opłata w wyniku 
podwyższenia nie może 
przekroczyć 50 zł, 
2) 0% – prowizja w wyniku 
podwyższenia nie może wynosić 
więcej niż 2%” 
2. Zmiana porządkowa 

„11. Wpłaty gotówki w 
oddziałach lub w agencjach PKO 
BP SA: 10,00” 

„14. Wpłaty gotówki w naszych 
placówkach: 
1) pierwsza wpłata w danym 
miesiącu kalendarzowym: 0 zł 
2) kolejne wpłaty w danym 
miesiącu kalendarzowym:  
10 zł” 
  

1. Obniżenie opłaty 
2. Zmiana porządkowa 

1. Ogólne warunki §15 ust 6 
„Niezależnie od okoliczności 
wymienionych w ust. 1, PKO 
Bank Polski SA w każdym czasie 
ma prawo dokonać zmian opłat 
lub prowizji określonych w 
Taryfie polegających na ich 
obniżeniu, zmianach warunków 
ich pobierania na korzystniejsze 
dla Klienta lub zaprzestaniu ich 
pobierania.” 
2. Zmiana porządkowa 

„12. Wypłaty gotówki w 
oddziałach lub w agencjach PKO 
BP SA: 10,00” 

„12. Wypłaty gotówki w naszych 
placówkach: 
1) pierwsza wypłata w danym 
miesiącu kalendarzowym: 0 zł 
2) kolejna wypłata w danym 
miesiącu kalendarzowym: 10 zł” 

1. Obniżenie opłaty 
2. Zmiana porządkowa 
 

1. Ogólne warunki §15 ust 6 
„Niezależnie od okoliczności 
wymienionych w ust. 1, PKO 
Bank Polski SA w każdym czasie 
ma prawo dokonać zmian opłat 
lub prowizji określonych w 
Taryfie polegających na ich 
obniżeniu, zmianach warunków 
ich pobierania na korzystniejsze 
dla Klienta lub zaprzestaniu ich 
pobierania.” 
2. Zmiana porządkowa 

„13. Wypłaty gotówki przy 
użyciu karty debetowej PKO 
Ekspres lub przy użyciu BLIK- za 
każdą transakcję, z wyjątkiem 
ppkt 5: 
1) w bankomatach PKO BP SA 
0,00 
2) w bankomatach innych niż 
PKO BP SA w kraju: 
a) za pomocą karty debetowej: 
10,00 
b) za pomocą BLIK: 0,00 
3) w bankomatach innych niż 
PKO BP SA za granicą (w tym 
transgraniczne transakcje 
płatnicze przy użyciu karty 
debetowej do płatności 
gotówkowych): 0,00 
4) towarzysząca transakcji 
bezgotówkowej (Cashback): 2,00 
5) w oddziałach banków innych 
niż PKO BP SA, w urzędach 
pocztowych lub punktach 
świadczących usługi wypłaty 

„11. Wypłaty gotówki: 
1) wypłata kartą lub BLIKIEM w 
kraju w naszych bankomatach: 0 
zł 
2) wypłata kartą lub BLIKIEM za 
granicą w bankomatach innych 
niż nasze (w tym wypłata z 
konta na terytorium innego niż 
Polska kraju EOG):  
0 zł 
3) wypłaty BLIKIEM w kraju w 
bankomatach innych niż nasze: 0 
zł 
4) wypłata kartą w kraju w 
bankomatach innych niż nasze: 
10 zł 
5) wypłata kartą w ramach 
usługi Cashback: 2 zł 
6) wypłata kartą w oddziałach 
banków innych niż nasze lub w 
terminalu płatniczym w 
punktach wypłat i urzędach 
pocztowych (w tym wypłata z 
konta na terytorium innego niż 

Zmiana porządkowa Zmiana porządkowa 
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gotówki w terminalu płatniczym 
(w tym transgraniczne 
transakcje płatnicze przy użyciu 
karty debetowej do płatności 
gotówkowych) - za każdą 
transakcję od jej wartości: 3% 
nie mniej niż 10,00” 

Polska kraju EOG): 3% od 
wartości transakcji min. 10 zł” 

„14. Zmiana rachunku ze 
wspólnego na indywidualny i 
odwrotnie: 30,00” 

„21. Zmiana konta ze wspólnego 
na indywidualny i odwrotnie - 
opłata za każdą zmianę: 25 zł” 

1. Obniżenie opłaty 
2. Zmiana porządkowa 

1. Ogólne warunki §15 ust 6 
„Niezależnie od okoliczności 
wymienionych w ust. 1, PKO 
Bank Polski SA w każdym czasie 
ma prawo dokonać zmian opłat 
lub prowizji określonych w 
Taryfie polegających na ich 
obniżeniu, zmianach warunków 
ich pobierania na korzystniejsze 
dla Klienta lub zaprzestaniu ich 
pobierania.” 
2. Zmiana porządkowa 

„15. Przeprowadzenie autoryzacji 
przelewu oraz ustanowienia, 
modyfikacji lub usunięcia 
zlecenia płatniczego/odbiorcy 
przy użyciu kodu jednorazowego 
za pośrednictwem usługi 
bankowości elektronicznej lub 
usługi bankowości telefonicznej3: 
0,50”  

„22. Autoryzacja przelewu oraz 
ustanowienie, zmiana lub 
usunięcie zlecenia 
płatniczego/odbiorcy przy 
użyciu kodu z karty kodów9: 0,50 
zł” 

Zmiana porządkowa Zmiana porządkowa 

„16. Sporządzenie zestawienia 
transakcji płatniczych i 
przekazanie go pocztą na terenie 
kraju (wyciągu, zbiorczego 
zestawienia transakcji) częściej 
niż raz w miesiącu – 
każdorazowo: 6,00” 

„23. Przygotowanie i krajowa 
wysyłka zbiorczego zestawienia 
transakcji lub wyciągu, częściej 
niż 1. raz w miesiącu – 
każdorazowo: 6 zł” 

Zmiana porządkowa Zmiana porządkowa 

„17. Sporządzenie dodatkowego 
zestawienia transakcji 
płatniczych, na życzenie klienta, 
w oddziale PKO BP SA  - 
każdorazowo: 2,00” 

Usunięto zapis. 1. Zaprzestanie pobierania 
opłaty 
2. Zmiana porządkowa 

1. Ogólne warunki §15 ust 6 
„Niezależnie od okoliczności 
wymienionych w ust. 1, PKO 
Bank Polski SA w każdym czasie 
ma prawo dokonać zmian opłat 
lub prowizji określonych w 
Taryfie polegających na ich 
obniżeniu, zmianach warunków 
ich pobierania na korzystniejsze 
dla Klienta lub zaprzestaniu ich 
pobierania.” 
2. Zmiana porządkowa 

„18. Powiadomienia o bieżących 
zdarzeniach związanych z 
posiadanym rachunkiem oraz 
wykorzystywaną usługą 
bankowości 
elektronicznej: 
1) pocztą elektroniczną: 0,00 
2) powiadamianie SMS - opłaty 
pobierane w miesięcznych 
cyklach rozliczeniowych, 
liczonych od dnia aktywowania 
usługi: 
a) pakiet 40 SMS – miesięczna 
opłata abonamentowa: 6,00 
b) każdy SMS ponad pakiet oraz 
SMS bez pakietu – opłata 
pobierana zbiorczo: 0,30” 

„17. Powiadomienia e-mail o 
bieżących zdarzeniach na Twoim 
koncie: 0 zł 
18. Powiadomienia SMS o 
bieżących zdarzeniach na Twoim 
koncie: 8 

1) Pakiet 40 SMS – opłata w 
miesięcznych okresach 
rozliczeniowych, liczonych od 
dnia aktywacji usługi: 10 zł 
2) Każdy SMS ponad pakiet oraz 
SMS bez pakietu – zbiorcza 
opłata  
w miesięcznych okresach 
rozliczeniowych, liczonych od 
dnia aktywacji usługi: 0,50 zł” 
 

1. Dane GUS wg stanu na 
październik 2022 - zmiana 
rocznych wskaźników cen 
towarów i usług 
konsumpcyjnych o 17,9% r/r 
2. Zmiana porządkowa 

1. Ogólne warunki §15 ust 1 pkt 
1) 
„zmiany miesięcznych lub 
kwartalnych lub półrocznych lub 
rocznych wskaźników cen 
towarów i usług 
konsumpcyjnych, 
publikowanych przez Główny 
Urząd Statystyczny, o co 
najmniej 0,10 punktu 
procentowego; w przypadku 
zmiany więcej niż jednego 
wskaźnika, podstawą do zmiany 
jest wskaźnik o najwyższej 
wartości zmiany.” 
2. Zmiana porządkowa 

„19. Wydrukowanie w 
bankomacie PKO BP SA, przy 
użyciu karty debetowej PKO 
Ekspres, informacji o: 
1) wysokości salda 
rachunku/wolnych środków - za 
każdy wydruk: 1,99 
2) ostatnich 5 transakcjach 
rozliczonych na rachunku - za 
każdy wydruk: 1,99” 

„20. Informacja o wysokości 
salda/ ostatnich rozliczonych 
transakcjach – opłata za każdy 
wydruk w naszym bankomacie z 
użyciem karty: 1,99 zł” 

Zmiana porządkowa Zmiana porządkowa 

Brak pozycji „19. Sprawdzenie salda w 
naszym bankomacie z użyciem 
karty: 0 zł” 

Zmiana porządkowa Zmiana porządkowa 
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„20. Skorzystanie z 
dopuszczalnego salda 
debetowego (Debetu na koncie) 
– miesięcznie 4): 5,00” 

„15. Skorzystanie z Debetu na 
koncie – opłata miesięczna 
pobierana pierwszego dnia,  
w którym skorzystasz z usługi. 
Jeśli masz oprocentowany Debet 
na koncie nie pobierzemy tej 
opłaty: 5 zł7” 

Zmiana porządkowa Zmiana porządkowa 

„21. Sporządzenie i wysłanie 
zawiadomienia/monitu 
związanego z powstaniem 
zadłużenia przeterminowanego: 
4,00” 

„16. Przygotowanie i wysyłka 
zawiadomienia/monitu o 
zadłużeniu przeterminowanym: 4 
zł” 

Zmiana porządkowa Zmiana porządkowa 

Brak pozycji „24. Informacja e-mail o 
zmianach sald na koncie – 
opłata miesięczna8: 3 zł 
25. „Informacja SMS”: codzienne 
powiadamiania SMS o 
wysokości salda  
lub o 5 ostatnich transakcjach 
na koncie – opłata miesięczna8: 7 
zł 
26. Pakiet INFO (obejmuje usługi 
z pkt 24 i 25) – miesięczna 
opłata abonamentowa8: 8 zł 
27. „Płatność ustalona” - usługa 
w administrowaniu od 24 lipca 
2015 r.: 0 zł” 

1. Dane GUS wg stanu na 
październik 2022 - zmiana 
rocznych wskaźników cen 
towarów i usług 
konsumpcyjnych o 17,9% r/r 
2. Zmiana porządkowa 

1. Ogólne warunki §15 ust 3 
„W przypadku pierwszego 
podwyższenia opłat lub prowizji, 
których wysokość do tej pory 
wynosiła: 
1) 0 zł – opłata w wyniku 
podwyższenia nie może 
przekroczyć 50 zł, 
2) 0% – prowizja w wyniku 
podwyższenia nie może wynosić 
więcej niż 2%” 
2. Zmiana porządkowa 
 

„1)  Opłaty nie pobiera się w przypadku 

przekazania środków na: 

1) rachunek PKO Konto Dziecka i 
posiadania dostępu do usług 

bankowości elektronicznej do rachunku 

PKO Konto Dziecka, 
2) rachunek Karty PKO Junior tego 

samego Posiadacza, 

3) rachunek Pierwsze Konto 
Oszczędnościowe dziecka z rachunku 

oszczędnościowo-rozliczeniowego 

rodzica. 
2) Tryb zwykły – realizacja polecenia 

przelewu SEPA z datą waluty „tomnext”. 
3) Opłata pobierana miesięcznie z dołu, 
uzależniona od liczby autoryzowanych 

transakcji, przy pomocy kodów 

jednorazowych z karty. 
4) Opłata pobierana pierwszego dnia, w 

którym Posiadacz rachunku skorzystał z 

dopuszczalnego salda debetowego 
(Debetu na koncie). Za skorzystanie z 

dopuszczalnego salda debetowego 

(Debetu na koncie) w kwocie do 10 zł 
opłata nie jest pobierana” 

 

„1 Nie pobieramy opłaty, gdy pieniądze 

są przelewane na rachunek: 

1) tego samego posiadacza, 
prowadzony w PKO BP S.A. lub przez 

inne spółki PKO BP S.A. z siedzibą w 

Polsce 
2) PKO Konto Dziecka i posiadasz 

dostęp do usługi bankowości 

elektronicznej do tego rachunku 
3) Karty PKO Junior tego samego 

Posiadacza 

4) Pierwsze Konto Oszczędnościowe 
dziecka z rachunku oszczędnościowo-

rozliczeniowego rodzica 
2 Przelew SEPA Standard oznacza dzień 
udostępnienia kwoty przelewu 

zagranicznego nie później niż 

następnego dnia roboczego 
następującego po dniu otrzymania 

dyspozycji przelewu 

3 Przelew SEPA Pilny oznacza dzień 
udostępnienia kwoty przelewu 

zagranicznego do dyspozycji banku 

otrzymującego w dniu otrzymania 
dyspozycji do godziny wskazanej w 

Komunikacie  

4 Standard oznacza dzień udostępnienia 
kwoty przelewu zagranicznego do 

dyspozycji banku otrzymującego nie 

później niż następnego dnia roboczego 
następującego po dniu otrzymania 

dyspozycji przelewu zagranicznego 

wysyłanego do SEPA w walucie EUR 
albo, drugiego dnia roboczego 

następującego po dniu otrzymania 

dyspozycji w przypadku pozostałych 
rodzajów przelewów zagranicznych 

5 Pilny oznacza dzień udostępnienia 

kwoty przelewu zagranicznego do 
dyspozycji banku otrzymującego nie 

później niż następnego dnia roboczego 

następującego po dniu otrzymania 
dyspozycji 

6 Data uruchomienia i dostępność usługi 

zostaną podane w Komunikacie 

7 Za skorzystanie z Debetu na koncie do 

10 zł opłata nie jest pobierana 

8 Nie dotyczy powiadomień o 
obciążeniach na koncie wysyłanych bez 

opłat po każdej wykonanej przez Ciebie 

transakcji oraz marży przy 
przewalutowaniach transakcji kartą 

9 Pobieramy opłatę miesięcznie z dołu, w 

zależności od liczby transakcji, które 
autoryzujesz kodami jednorazowymi” 

Zmiana porządkowa Zmiana porządkowa 
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5. PKO Konto za Zero zastępuje konto działające do 31 maja 2023 r. pod nazwą: PKO Konto Rodzica (umowy zawarte do 29 lutego 
2020 r).  
 
6. Dotychczasowa nazwa CZĘŚĆ I. RACHUNKI BANKOWE zostaje zmieniona na: CZĘŚĆ I. RACHUNKI BANKOWE W OFERCIE. 
 
7. Dotychczasowy DZIAŁ I. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE ORAZ KARTY DEBETOWE W FORMIE TRADYCYJNEJ – 
TABELA NR 2 zostaje zamieniony na DZIAŁ I. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE ORAZ KARTY DEBETOWE W 
FORMIE TRADYCYJNEJ – TABELA NR 1. 
 
8. Wskazane poniżej pozycje oraz sekcje PKO Konta Rodzica (umowy zawarte do 29 lutego 2020 r.) otrzymują nowe brzmienie lub 
zmieniają numerację lub położenie w Taryfie: 
 

Gdzie i co się zmienia: Powód 
(okoliczność faktyczna) zmiany Podstawa prawna zmiany 

Przed zmianą: Po zmianie: 

„CZĘŚĆ I. RACHUNKI 
BANKOWE” 

„CZĘŚĆ I. RACHUNKI BANKOWE 
W OFERCIE” 

Zmiana porządkowa Zmiana porządkowa 

„DZIAŁ I. RACHUNKI 
OSZCZĘDNOŚCIOWO-
ROZLICZENIOWE ORAZ KARTY 
DEBETOWE W FORMIE 
TRADYCYJNEJ – TABELA NR 2” 

„DZIAŁ I. RACHUNKI 
OSZCZĘDNOŚCIOWO-
ROZLICZENIOWE ORAZ KARTY 
DEBETOWE W FORMIE 
TRADYCYJNEJ – TABELA NR 1” 

Zmiana porządkowa Zmiana porządkowa 

„PKO Konto Rodzica 
(umowy zawarte do  
29 lutego 2020 r.)” 

„PKO Konto za Zero” 
 

Uproszczenie oferty Zmiana porządkowa 

„1. Prowadzenie rachunku 
płatniczego – miesięcznie 
0,00 - dla Posiadaczy, którzy 
otworzyli w PKO BP SA na rzecz 
dziecka poniżej 13 roku życia 
PKO Konto Dziecka, a rachunek 
nadal jest prowadzony  
15,00 – w pozostałych 
przypadkach” 

„1. Prowadzenie konta – opłata 
miesięczna: 0 zł” 

Obniżenie opłaty Ogólne warunki §15 ust 6 
„Niezależnie od okoliczności 
wymienionych w ust. 1, PKO 
Bank Polski SA w każdym czasie 
ma prawo dokonać zmian opłat 
lub prowizji określonych w 
Taryfie polegających na ich 
obniżeniu, zmianach warunków 
ich pobierania na korzystniejsze 
dla Klienta lub zaprzestaniu ich 
pobierania.” 

„2. Polecenie przelewu 
wewnętrznego: 
1) pomiędzy rachunkami tego 
samego Posiadacza rachunku, 
prowadzonymi w PKO BP SA 
oraz przez inne spółki PKO BP SA 
z siedzibą na terytorium RP: 0,00 
2) na pozostałe rachunki 
prowadzone w PKO BP SA: 
a) w oddziale PKO BP SA lub za 
pośrednictwem usługi 
bankowości telefonicznej: 5,991) 
b) za pośrednictwem usługi 
bankowości elektronicznej: 
0,701)” 

„6. Przelewy krajowe: 
2) przelew wewnętrzny albo 
standardowy: 
- Serwis internetowy iPKO 
Aplikacja mobilna IKO: 0 zł 
- Placówka Infolinia: 10 zł1” 
 

1. Dane GUS wg stanu na 
październik 2022 - zmiana 
rocznych wskaźników cen 
towarów i usług 
konsumpcyjnych o 17,9% r/r 
2. Obniżenie opłaty 
3. Zmiana porządkowa 
 

1. Ogólne warunki §15 ust 1 pkt 
1) 
„zmiany miesięcznych lub 
kwartalnych lub półrocznych lub 
rocznych wskaźników cen 
towarów i usług 
konsumpcyjnych, 
publikowanych przez Główny 
Urząd Statystyczny, o co 
najmniej 0,10 punktu 
procentowego; w przypadku 
zmiany więcej niż jednego 
wskaźnika, podstawą do zmiany 
jest wskaźnik o najwyższej 
wartości zmiany.” 
2. Ogólne warunki §15 ust 6 
„Niezależnie od okoliczności 
wymienionych w ust. 1, PKO 
Bank Polski SA w każdym czasie 
ma prawo dokonać zmian opłat 
lub prowizji określonych w 
Taryfie polegających na ich 
obniżeniu, zmianach warunków 
ich pobierania na korzystniejsze 
dla Klienta lub zaprzestaniu ich 
pobierania.” 
3. Zmiana porządkowa 

„3. Polecenie przelewu: 
1) standardowe: 
a) w oddziale PKO BP SA lub za 
pośrednictwem usługi 
bankowości telefonicznej: 8,00 
b) za pośrednictwem usługi 
bankowości elektronicznej: 0,70” 

„3. Polecenie przelewu: 
2) natychmiastowe 
a) w oddziale PKO BP SA lub za 
pośrednictwem usługi 
bankowości telefonicznej: 11,99 
b) za pośrednictwem usługi 
bankowości elektronicznej 4,99” 

„6. Przelewy krajowe: 
3) przelew natychmiastowy: 
- Serwis internetowy iPKO 
Aplikacja mobilna IKO: 4,99 zł 
- Placówka Infolinia: 11,99 zł” 
 
 

Zmiana porządkowa Zmiana porządkowa 

„3. Polecenie przelewu 
3) na telefon BLIK: 0,00” 

„6. Przelewy krajowe: 
1) przelew na telefon BLIK 
- Serwis internetowy iPKO 
Aplikacja mobilna IKO: 0 zł 
- Placówka Infolinia: x” 

Zmiana porządkowa Zmiana porządkowa 

„3. Polecenie przelewu „6. Przelewy krajowe: 
4) przelew SORBNET 2 

1. Dane GUS wg stanu na 
październik 2022 - zmiana 

1. Ogólne warunki §15 ust 1 pkt 
1) 
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4) za pośrednictwem systemu 
SORBNET 2: 30,00” 

- Serwis internetowy iPKO 
Aplikacja mobilna IKO: 45 zł 
- Placówka Infolinia: 45 zł” 

rocznych wskaźników cen 
towarów i usług 
konsumpcyjnych o 17,9% r/r 
2. Zmiana porządkowa 

„zmiany miesięcznych lub 
kwartalnych lub półrocznych lub 
rocznych wskaźników cen 
towarów i usług 
konsumpcyjnych, 
publikowanych przez Główny 
Urząd Statystyczny, o co 
najmniej 0,10 punktu 
procentowego; w przypadku 
zmiany więcej niż jednego 
wskaźnika, podstawą do zmiany 
jest wskaźnik o najwyższej 
wartości zmiany.” 
2. Zmiana porządkowa 

„4. Przelewy 
zagraniczne/walutowe: 
1) polecenie przelewu SEPA w 
trybie zwykłym: 2a) 

a) w oddziale PKO BP SA lub za 
pośrednictwem usługi 
bankowości telefonicznej: 8,00 
b) za pośrednictwem usługi 
bankowości elektronicznej: 0,70” 
2) pozostałe przelewy 
zagraniczne/walutowe: zgodnie z 
Częścią V” 

„7. Przelewy 
zagraniczne/walutowe: 
1) Przelewy w walucie obcej do 
polskich banków: 
a) Standard, przelew SEPA 2: 
- Serwis internetowy iPKO 
Aplikacja mobilna IKO: 0 zł 
- Placówka Infolinia: 10 zł 
b) Pilny, przelew SEPA 3: 
- Serwis internetowy iPKO 
Aplikacja mobilna IKO: 25 zł 
- Placówka Infolinia: 50 zł 
c) Standard, w walucie innej niż 
EUR 4: 
- Serwis internetowy iPKO 
Aplikacja mobilna IKO: 25 zł 
- Placówka Infolinia: 50 zł 
d) Pilny, w walucie innej niż EUR 
5 Tryb pilny (bez przelewu SEPA): 
- Serwis internetowy iPKO 
Aplikacja mobilna IKO: 55 zł 
- Placówka Infolinia: 80 zł 
2) Przelewy do banków 
zagranicznych: 
a) Standard, przelew SEPA 2: 
- Serwis internetowy iPKO 
Aplikacja mobilna IKO: 0 zł 
- Placówka Infolinia: 10 zł 
b) Pilny, przelew SEPA 3: 
- Serwis internetowy iPKO 
Aplikacja mobilna IKO: 25 zł 
- Placówka Infolinia: 50 zł 
c) Standard (bez przelewu SEPA) 
4: 
- Serwis internetowy iPKO 
Aplikacja mobilna IKO: 25 zł 
- Placówka Infolinia: 50 zł 
d) Pilny (bez przelewu SEPA) 5: 
- Serwis internetowy iPKO 
Aplikacja mobilna IKO: 105 zł 
- Placówka Infolinia: 130 zł 
Sprawdź pozostałe opłaty 
dotyczące m.in. odbierania 
przelewów zagranicznych w 
Części VII „Przelewy 
zagraniczne/walutowe”” 

1. Dane GUS wg stanu na 
październik 2022 - zmiana 
rocznych wskaźników cen 
towarów i usług 
konsumpcyjnych o 17,9% r/r 
2. Zmiana nazewnictwa 
3. Zmiana porządkowa 
 

1. Ogólne warunki §15 ust 1 pkt 
1) 
„zmiany miesięcznych lub 
kwartalnych lub półrocznych lub 
rocznych wskaźników cen 
towarów i usług 
konsumpcyjnych, 
publikowanych przez Główny 
Urząd Statystyczny, o co 
najmniej 0,10 punktu 
procentowego; w przypadku 
zmiany więcej niż jednego 
wskaźnika, podstawą do zmiany 
jest wskaźnik o najwyższej 
wartości zmiany.” 
2. Ogólne warunki §15 ust 1 pkt 
6) 
„konieczności dostosowania 
postanowień Taryfy do 
postanowień innych wzorców 
umów PKO Banku Polskiego SA, 
w zakresie dotyczącym tytułów 
opłat i prowizji, niewpływającym 
na wysokość pobieranych opłat i 
prowizji oraz warunki ich 
pobierania” 
3. Zmiana porządkowa 
 

„5. Ustanowienie lub modyfikacja 
zlecenia stałego: 
1) w oddziale PKO BP SA lub za 
pośrednictwem usługi 
bankowości telefonicznej: 2,991) 
2) za pośrednictwem usługi 
bankowości elektronicznej: 0,00” 

„8. Ustanowienie lub zmiana 
zlecenia stałego: 
- Serwis internetowy iPKO 
Aplikacja mobilna IKO: 0 zł 
- Placówka Infolinia: 2,99 zł1” 
 

Zmiana porządkowa Zmiana porządkowa 
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„6. Realizacja – za każdą 
płatność: 
1) zlecenia zmiennego lub 
polecenia zapłaty: 1,00 
2) zlecenia stałego: 0,00 
3) zlecenia "Płatności ustalonej" 
(usługa w administrowaniu od 
dnia 24 lipca 2015 r.): 2,99” 

„9. Realizacja zlecenia 
zmiennego lub polecenia 
zapłaty: 
- Serwis internetowy iPKO 
Aplikacja mobilna IKO: 1 zł 
- Placówka Infolinia: 1 zł 
10. Realizacja zlecenia stałego: 
- Serwis internetowy iPKO 
Aplikacja mobilna IKO: 0 zł 
- Placówka Infolinia: 0 zł 
27. „Płatność ustalona” - usługa 
w administrowaniu od 24 lipca 
2015 r.: 0 zł” 

Obniżenie opłaty Ogólne warunki §15 ust 6 
„Niezależnie od okoliczności 
wymienionych w ust. 1, PKO 
Bank Polski SA w każdym czasie 
ma prawo dokonać zmian opłat 
lub prowizji określonych w 
Taryfie polegających na ich 
obniżeniu, zmianach warunków 
ich pobierania na korzystniejsze 
dla Klienta lub zaprzestaniu ich 
pobierania.” 
 
 

„7. Wydanie karty płatniczej ze 
standardowym wizerunkiem lub 
wznowienie karty płatniczej: 
0,00” 

„3. Wydanie karty ze 
standardowym wizerunkiem lub 
wznowienie karty  
z wizerunkiem z galerii: 0 zł” 

Zmiana porządkowa Zmiana porządkowa 

„8. Obsługa karty debetowej - 
opłata miesięczna: 
0,00 - gdy dokonano transakcje 
bezgotówkowe (z wyjątkiem 
przelewów) na kwotę min. 300 zł 
kartą debetową wydaną do 
rachunku lub przy użyciu BLIK  
4,90 – w pozostałych 
przypadkach” 

„2. Obsługa karty – opłata 
miesięczna:  
0 zł - gdy w okresie 
rozliczeniowym karty zrobisz  
min. 5 transakcji 
bezgotówkowych kartą  
lub BLIKIEM (z wyłączeniem 
przelewów) 
10 zł - w pozostałych 
przypadkach” 

1. Dane GUS wg stanu na 
październik 2022 - zmiana 
rocznych wskaźników cen 
towarów i usług 
konsumpcyjnych o 17,9% r/r 
2. Uproszczenie oferty 
3. Zmiana porządkowa 
 
 

1. Ogólne warunki §15 ust 1 pkt 
1) 
„zmiany miesięcznych lub 
kwartalnych lub półrocznych lub 
rocznych wskaźników cen 
towarów i usług 
konsumpcyjnych, 
publikowanych przez Główny 
Urząd Statystyczny, o co 
najmniej 0,10 punktu 
procentowego; w przypadku 
zmiany więcej niż jednego 
wskaźnika, podstawą do zmiany 
jest wskaźnik o najwyższej 
wartości zmiany.” 
2. Ogólne warunki §15 ust 1 pkt 
6) 
„konieczności dostosowania 
postanowień Taryfy do 
postanowień innych wzorców 
umów PKO Banku Polskiego SA, 
w zakresie dotyczącym tytułów 
opłat i prowizji, niewpływającym 
na wysokość pobieranych opłat 
i prowizji oraz warunki ich 
pobierania” 
3. Zmiana porządkowa 

„9. Wydanie karty płatniczej z 
wizerunkiem z galerii albo 
zmiana standardowego 
wizerunku karty na wizerunek 
z galerii albo zmiana wizerunku 
karty w ramach galerii: 14,90” 

„4. Wydanie karty z wizerunkiem 
z galerii/zmiana standardowego 
wizerunku  
na wizerunek z galerii/zmiana 
wizerunku karty w ramach 
galerii: 14,90 zł” 

Zmiana porządkowa Zmiana porządkowa 

„10. Przewalutowanie transakcji 
płatniczej dokonanej kartą 
wydaną w ramach organizacji 
Visa w walucie innej niż waluta 
polska, rozliczonych na rachunku 
głównym prowadzonym w 
złotych (w tym transgranicznej 
transakcji płatniczej przy użyciu 
karty debetowej do płatności 
bezgotówkowych oraz 
transgranicznej transakcji 
płatniczej przy użyciu karty 
debetowej do płatności 
gotówkowych) – od wartości 
transakcji płatniczej: 3,5%” 

„5. Przewalutowanie transakcji 
kartą VISA w walucie innej niż 
PLN rozliczonej na koncie 
głównym w PLN (w tym wypłaty 
z konta na terytorium innego niż 
Polska kraju EOG oraz płatności 
kartą na terytorium innego niż 
Polska kraju EOG): 4% od 
wartości transakcji” 

1. Dane GUS wg stanu na 
październik 2022 - zmiana 
rocznych wskaźników cen 
towarów i usług 
konsumpcyjnych o 17,9% r/r 
2. Zmiana porządkowa 
 

1. Ogólne warunki §15 ust 1 pkt 
1) 
„zmiany miesięcznych lub 
kwartalnych lub półrocznych lub 
rocznych wskaźników cen 
towarów i usług 
konsumpcyjnych, 
publikowanych przez Główny 
Urząd Statystyczny, o co 
najmniej 0,10 punktu 
procentowego; w przypadku 
zmiany więcej niż jednego 
wskaźnika, podstawą do zmiany 
jest wskaźnik o najwyższej 
wartości zmiany.” 
2. Zmiana porządkowa 

Brak pozycji „13. Wpłaty gotówki kartą do 
konta lub BLIKIEM: 
1) wpłata w naszych 
wpłatomatach: 0 zł 
2) wpłata w kraju we 
wpłatomatach innych niż nasze6: 
0,5% od wartości transakcji min. 
2 zł„ 

1. Wprowadzenie nowej usługi 
2. Zmiana porządkowa 
 

1. Ogólne warunki §15 ust 3 
„W przypadku pierwszego 
podwyższenia opłat lub prowizji, 
których wysokość do tej pory 
wynosiła: 
1) 0 zł – opłata w wyniku 
podwyższenia nie może 
przekroczyć 50 zł, 
2) 0% – prowizja w wyniku 
podwyższenia nie może wynosić 
więcej niż 2%” 
2. Zmiana porządkowa 
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Brak pozycji „ 14. Wpłaty gotówki w naszych 
placówkach: 
1) pierwsza wpłata w danym 
miesiącu kalendarzowym: 0 zł 
2) kolejne wpłaty w danym 
miesiącu kalendarzowym:  
10 zł” 

1. Dane GUS wg stanu na 
październik 2022 - zmiana 
rocznych wskaźników cen 
towarów i usług 
konsumpcyjnych o 17,9% r/r 
2. Zmiana porządkowa 
 

1. Ogólne warunki §15 ust 1 pkt 
1) 
„zmiany miesięcznych lub 
kwartalnych lub półrocznych lub 
rocznych wskaźników cen 
towarów i usług 
konsumpcyjnych, 
publikowanych przez Główny 
Urząd Statystyczny, o co 
najmniej 0,10 punktu 
procentowego; w przypadku 
zmiany więcej niż jednego 
wskaźnika, podstawą do zmiany 
jest wskaźnik o najwyższej 
wartości zmiany.” 
2. Zmiana porządkowa 

„11. Wypłaty gotówki w 
oddziałach lub w agencjach PKO 
BP SA: 0,00” 

„12. Wypłaty gotówki w naszych 
placówkach: 
1) pierwsza wypłata w danym 
miesiącu kalendarzowym: 0 zł 
2) kolejna wypłata w danym 
miesiącu kalendarzowym:  
10 zł” 

1. Dane GUS wg stanu na 
październik 2022 - zmiana 
rocznych wskaźników cen 
towarów i usług 
konsumpcyjnych o 17,9% r/r 
2. Zmiana porządkowa 
 

1. Ogólne warunki §15 ust 1 pkt 
1) 
„zmiany miesięcznych lub 
kwartalnych lub półrocznych lub 
rocznych wskaźników cen 
towarów i usług 
konsumpcyjnych, 
publikowanych przez Główny 
Urząd Statystyczny, o co 
najmniej 0,10 punktu 
procentowego; w przypadku 
zmiany więcej niż jednego 
wskaźnika, podstawą do zmiany 
jest wskaźnik o najwyższej 
wartości zmiany.” 
2. Zmiana porządkowa 

„12. Wypłaty gotówki przy 
użyciu karty debetowej PKO 
Ekspres lub przy użyciu BLIK- za 
każdą transakcję od jej wartości, 
z wyjątkiem ppkt 4: 
1) w bankomatach PKO BP SA 
0,00 
2) w bankomatach innych niż 
PKO BP SA w kraju: 3% nie mniej 
niż 5,00 
3) w bankomatach innych niż 
PKO BP SA za granicą (w tym 
transgraniczne transakcje 
płatnicze przy użyciu karty 
debetowej do płatności 
gotówkowych): 3% nie mniej niż 
5,00 
4) towarzysząca transakcji 
bezgotówkowej (Cashback) – za 
każdą transakcję: 1,00 
5) w urzędach pocztowych: 3% 
nie mniej niż 5,00 
6) w oddziałach banków innych 
niż PKO BP SA lub punktach 
świadczących usługi wypłaty 
gotówki w terminalu płatniczym 
(w tym transgraniczne 
transakcje płatnicze przy użyciu 
karty debetowej do płatności 
gotówkowych) - za każdą 
transakcję od jej wartości: 3% 
nie mniej niż 10,00” 

„11. Wypłaty gotówki: 
1) wypłata kartą lub BLIKIEM w 
kraju w naszych bankomatach: 0 
zł 
2) wypłata kartą lub BLIKIEM za 
granicą w bankomatach innych 
niż nasze (w tym wypłata z 
konta na terytorium innego niż 
Polska kraju EOG): 0 zł 
3) wypłaty BLIKIEM w kraju w 
bankomatach innych niż nasze: 
0 zł 
4) wypłata kartą w kraju w 
bankomatach innych niż nasze: 
10 zł 
5) wypłata kartą w ramach 
usługi Cashback: 2 zł 
6) wypłata kartą w oddziałach 
banków innych niż nasze lub w 
terminalu  
płatniczym w punktach wypłat i 
urzędach pocztowych (w tym 
wypłata z konta na terytorium 
innego niż Polska kraju EOG): 
3% od wartości transakcji min. 
10 zł” 

1. Dane GUS wg stanu na 
październik 2022 - zmiana 
rocznych wskaźników cen 
towarów i usług 
konsumpcyjnych o 17,9% r/r 
2. Zmiana porządkowa 
 

1. Ogólne warunki §15 ust 1 pkt 
1) 
„zmiany miesięcznych lub 
kwartalnych lub półrocznych lub 
rocznych wskaźników cen 
towarów i usług 
konsumpcyjnych, 
publikowanych przez Główny 
Urząd Statystyczny, o co 
najmniej 0,10 punktu 
procentowego; w przypadku 
zmiany więcej niż jednego 
wskaźnika, podstawą do zmiany 
jest wskaźnik o najwyższej 
wartości zmiany.” 
2. Zmiana porządkowa 
 

„13. Zmiana rachunku ze 
wspólnego na indywidualny i 
odwrotnie: 30,00” 

„21. Zmiana konta ze wspólnego 
na indywidualny i odwrotnie - 
opłata za każdą zmianę: 25 zł” 

1. Obniżenie opłaty 
2. Zmiana porządkowa 

1. Ogólne warunki §15 ust 6 
„Niezależnie od okoliczności 
wymienionych w ust. 1, PKO 
Bank Polski SA w każdym czasie 
ma prawo dokonać zmian opłat 
lub prowizji określonych w 
Taryfie polegających na ich 
obniżeniu, zmianach warunków 
ich pobierania na korzystniejsze 
dla Klienta lub zaprzestaniu ich 
pobierania.” 
2. Zmiana porządkowa 

„14. Przeprowadzenie autoryzacji 
przelewu oraz ustanowienia, 
modyfikacji lub usunięcia 

„22. Autoryzacja przelewu oraz 
ustanowienie, zmiana lub 
usunięcie zlecenia 

1. Dane GUS wg stanu na 
październik 2022 - zmiana 
rocznych wskaźników cen 

1. Ogólne warunki §15 ust 1 pkt 
1) 
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zlecenia płatniczego/odbiorcy 
przy użyciu kodu jednorazowego 
za pośrednictwem usługi 
bankowości elektronicznej lub 
usługi bankowości telefonicznej3: 
0,29”  

płatniczego/odbiorcy przy 
użyciu kodu z karty kodów9: 0,50 
zł” 

towarów i usług 
konsumpcyjnych o 17,9% r/r 
2. Zmiana porządkowa 
 

„zmiany miesięcznych lub 
kwartalnych lub półrocznych lub 
rocznych wskaźników cen 
towarów i usług 
konsumpcyjnych, 
publikowanych przez Główny 
Urząd Statystyczny, o co 
najmniej 0,10 punktu 
procentowego; w przypadku 
zmiany więcej niż jednego 
wskaźnika, podstawą do zmiany 
jest wskaźnik o najwyższej 
wartości zmiany.” 
2. Zmiana porządkowa 

„15. Sporządzenie zestawienia 
transakcji płatniczych i 
przekazanie go pocztą na terenie 
kraju (wyciągu, zbiorczego 
zestawienia transakcji) częściej 
niż raz w miesiącu – 
każdorazowo: 6,00” 

„23. Przygotowanie i krajowa 
wysyłka zbiorczego zestawienia 
transakcji lub wyciągu, częściej 
niż 1. raz w miesiącu – 
każdorazowo: 6 zł” 

Zmiana porządkowa Zmiana porządkowa 

„16. Powiadomienia o bieżących 
zdarzeniach związanych z 
posiadanym rachunkiem oraz 
wykorzystywaną usługą 
bankowości 
elektronicznej: 
1) pocztą elektroniczną: 0,00 
2) powiadamianie SMS - opłaty 
pobierane w miesięcznych 
cyklach rozliczeniowych, 
liczonych od dnia aktywowania 
usługi: 
a) pakiet 40 SMS – miesięczna 
opłata abonamentowa: 6,00 
b) pakiet 5 SMS - miesięczna 
opłata abonamentowa: x 
c) każdy SMS ponad pakiet oraz 
SMS bez pakietu – opłata 
pobierana zbiorczo: 0,30” 

„17. Powiadomienia e-mail o 
bieżących zdarzeniach na Twoim 
koncie: 0 zł 
18. Powiadomienia SMS o 
bieżących zdarzeniach na Twoim 
koncie: 8 

1) Pakiet 40 SMS – opłata w 
miesięcznych okresach 
rozliczeniowych,  
liczonych od dnia aktywacji 
usługi: 10 zł 
2) Każdy SMS ponad pakiet oraz 
SMS bez pakietu – zbiorcza 
opłata  
w miesięcznych okresach 
rozliczeniowych, liczonych od 
dnia aktywacji usługi: 0,50 zł” 
 

1. Dane GUS wg stanu na 
październik 2022 - zmiana 
rocznych wskaźników cen 
towarów i usług 
konsumpcyjnych o 17,9% r/r 
2. Zmiana porządkowa 
 

1. Ogólne warunki §15 ust 1 pkt 
1) 
„zmiany miesięcznych lub 
kwartalnych lub półrocznych lub 
rocznych wskaźników cen 
towarów i usług 
konsumpcyjnych, 
publikowanych przez Główny 
Urząd Statystyczny, o co 
najmniej 0,10 punktu 
procentowego; w przypadku 
zmiany więcej niż jednego 
wskaźnika, podstawą do zmiany 
jest wskaźnik o najwyższej 
wartości zmiany.” 
2. Zmiana porządkowa 
 

„17. Przekazywanie informacji o 
zmianach sald na skrzynkę 
poczty internetowej - miesięczna 
opłata 
abonamentowa: 3,00” 

„24. Informacja e-mail o 
zmianach sald na koncie – 
opłata miesięczna 8: 3 zł” 

Zmiana porządkowa Zmiana porządkowa 

„18. Dzienne powiadamianie 
SMS o wysokości salda lub 5 
ostatnich transakcjach na 
rachunku w ramach usługi 
"Informacja SMS" - miesięczna 
opłata abonamentowa: 7,00” 

„25. „Informacja SMS”: 
codzienne powiadamiania SMS 
o wysokości salda  
lub o 5 ostatnich transakcjach 
na koncie – opłata miesięczna8: 
7 zł” 

Zmiana porządkowa Zmiana porządkowa 

„19. Pakiet "INFO" obejmujący 
usługi wymienione w pkt 17 i 18 
– miesięczna opłata 
abonamentowa: 8,00” 

„26. Pakiet INFO (obejmuje 
usługi z pkt 24 i 25) – miesięczna 
opłata abonamentowa 8: 8 zł” 

Zmiana porządkowa Zmiana porządkowa 

„20. Sprawdzenie salda na 
rachunku w bankomacie przy 
użyciu karty debetowej PKO 
Ekspres: 0,00” 

„19. Sprawdzenie salda w 
naszym bankomacie z użyciem 
karty: 0 zł” 

Zmiana porządkowa Zmiana porządkowa 

„21. Wydrukowanie w 
bankomacie PKO BP SA, przy 
użyciu karty debetowej PKO 
Ekspres, informacji o: 
1) wysokości salda 
rachunku/wolnych środków - za 
każdy wydruk: 1,99 
2) ostatnich 5 transakcjach 
rozliczonych na rachunku - za 
każdy wydruk: 1,99” 

„20. Informacja o wysokości 
salda/ ostatnich rozliczonych 
transakcjach – opłata za każdy 
wydruk w naszym bankomacie z 
użyciem karty: 1,99 zł” 

Zmiana porządkowa Zmiana porządkowa 

Brak pozycji „15. Skorzystanie z Debetu na 
koncie – opłata miesięczna 
pobierana pierwszego dnia,  
w którym skorzystasz z usługi. 
Jeśli masz oprocentowany Debet 
na koncie  
nie pobierzemy tej opłaty: 5 zł7” 

Zmiana porządkowa wynikająca 
z uproszczenia oferty i 
ujednolicenia warunków 
cenowych. 
Opłata nie dotyczy klientów 
posiadających oprocentowany 
Debet na koncie. 

Zmiana porządkowa 
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„22. Sporządzenie i wysłanie 
zawiadomienia/monitu 
związanego z powstaniem 
zadłużenia przeterminowanego: 
4,00” 

„16. Przygotowanie i wysyłka 
zawiadomienia/monitu o 
zadłużeniu przeterminowanym: 4 
zł” 

Zmiana porządkowa 
 

Zmiana porządkowa 
 

„1)  Opłaty nie pobiera się w przypadku 

przekazania środków na: 
1) rachunek PKO Konto Dziecka i 

posiadania dostępu do usług 

bankowości elektronicznej do rachunku 
PKO Konto Dziecka, 

2) rachunek Karty PKO Junior tego 

samego Posiadacza, 
3) rachunek Pierwsze Konto 

Oszczędnościowe dziecka z rachunku 

oszczędnościowo-rozliczeniowego 
rodzica. 
2a) Tryb zwykły – realizacja polecenia 

przelewu SEPA z datą waluty „tomnext”. 
3) Opłata pobierana miesięcznie z dołu, 

uzależniona od liczby autoryzowanych 

transakcji, przy pomocy kodów 
jednorazowych z karty.” 

„1 Nie pobieramy opłaty, gdy pieniądze 

są przelewane na rachunek: 
1) tego samego posiadacza, 

prowadzony w PKO BP S.A. lub przez 

inne spółki PKO BP S.A. z siedzibą w 
Polsce 

2) PKO Konto Dziecka i posiadasz 

dostęp do usługi bankowości 
elektronicznej do tego rachunku 

3) Karty PKO Junior tego samego 

Posiadacza 
4) Pierwsze Konto Oszczędnościowe 

dziecka z rachunku oszczędnościowo-

rozliczeniowego rodzica 
2 Przelew SEPA Standard oznacza dzień 

udostępnienia kwoty przelewu 

zagranicznego nie później niż 
następnego dnia roboczego 

następującego po dniu otrzymania 

dyspozycji przelewu 

3 Przelew SEPA Pilny oznacza dzień 

udostępnienia kwoty przelewu 

zagranicznego do dyspozycji banku 
otrzymującego w dniu otrzymania 

dyspozycji do godziny wskazanej w 

Komunikacie  

4 Standard oznacza dzień udostępnienia 

kwoty przelewu zagranicznego do 

dyspozycji banku otrzymującego nie 
później niż następnego dnia roboczego 

następującego po dniu otrzymania 

dyspozycji przelewu zagranicznego 
wysyłanego do SEPA w walucie EUR 

albo, drugiego dnia roboczego 

następującego po dniu otrzymania 
dyspozycji w przypadku pozostałych 

rodzajów przelewów zagranicznych 

5 Pilny oznacza dzień udostępnienia 
kwoty przelewu zagranicznego do 

dyspozycji banku otrzymującego nie 

później niż następnego dnia roboczego 
następującego po dniu otrzymania 

dyspozycji 

6 Data uruchomienia i dostępność usługi 
zostaną podane w Komunikacie 

7 Za skorzystanie z Debetu na koncie do 

10 zł opłata nie jest pobierana 

8 Nie dotyczy powiadomień o 

obciążeniach na koncie wysyłanych bez 

opłat po każdej wykonanej przez Ciebie 
transakcji oraz marży przy 

przewalutowaniach transakcji kartą 

9 Pobieramy opłatę miesięcznie z dołu, w 
zależności od liczby transakcji, które 

autoryzujesz kodami jednorazowymi” 

Zmiana porządkowa Zmiana porządkowa 

 
 

9. PKO Konto za Zero zastępuje konto działające do 31 maja 2023 r. pod nazwą: PKO Konto Pogodne. 
 
10. Dotychczasowa nazwa CZĘŚĆ I. RACHUNKI BANKOWE zostaje zmieniona na: CZĘŚĆ I. RACHUNKI BANKOWE W OFERCIE. 
 
11. Dotychczasowy DZIAŁ VI. RACHUNKI BANKOWE WYCOFANE Z OFERTY ORAZ KARTY DEBETOWE W FORMIE TRADYCYJNEJ – 
TABELA NR 2 zostaje zamieniony na DZIAŁ I. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE ORAZ KARTY DEBETOWE W 
FORMIE TRADYCYJNEJ – TABELA NR 1. 

 

12. Wskazane poniżej pozycje oraz sekcje PKO Konta Pogodnego otrzymują nowe brzmienie lub zmieniają numerację lub położenie 
w Taryfie: 

 

Gdzie i co się zmienia: Powód 
(okoliczność faktyczna) zmiany Podstawa prawna zmiany 

Przed zmianą: Po zmianie: 

„CZĘŚĆ I. RACHUNKI 
BANKOWE” 

„CZĘŚĆ I. RACHUNKI BANKOWE 
W OFERCIE” 

Zmiana porządkowa Zmiana porządkowa 

„DZIAŁ VI. RACHUNKI 
BANKOWE WYCOFANE Z 
OFERTY ORAZ KARTY 
DEBETOWE W FORMIE 
TRADYCYJNEJ - TABELA NR 2” 

„DZIAŁ I. RACHUNKI 
OSZCZĘDNOŚCIOWO-
ROZLICZENIOWE ORAZ KARTY 
DEBETOWE W FORMIE 
TRADYCYJNEJ – TABELA NR 1” 

Zmiana porządkowa Zmiana porządkowa 
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„PKO Konto Pogodne” „PKO Konto za Zero” 
 

Uproszczenie oferty Zmiana porządkowa 

„1. Prowadzenie rachunku 
płatniczego – miesięcznie 
5,90 – rachunek z kartą 
debetową 
11,00 – w pozostałych 
przypadkach” 

„1. Prowadzenie konta – opłata 
miesięczna: 0 zł” 

Obniżenie opłaty Ogólne warunki §15 ust 6 
„Niezależnie od okoliczności 
wymienionych w ust. 1, PKO 
Bank Polski SA w każdym czasie 
ma prawo dokonać zmian opłat 
lub prowizji określonych w 
Taryfie polegających na ich 
obniżeniu, zmianach warunków 
ich pobierania na korzystniejsze 
dla Klienta lub zaprzestaniu ich 
pobierania.” 

„2. Polecenie przelewu 
wewnętrznego: 
1) pomiędzy rachunkami tego 
samego Posiadacza rachunku, 
prowadzonymi w PKO BP SA 
oraz przez inne spółki PKO BP SA 
z siedzibą na terytorium RP: 0,00 
2) na pozostałe rachunki 
prowadzone w PKO Banku 
Polskim SA: 
a) w oddziale PKO BP SA lub za 
pośrednictwem usługi 
bankowości telefonicznej: 5,992) 
b) za pośrednictwem usługi 
bankowości elektronicznej: 0,00” 

„6. Przelewy krajowe: 
2) przelew wewnętrzny albo 
standardowy: 
- Serwis internetowy iPKO 
Aplikacja mobilna IKO: 0 zł 
- Placówka Infolinia: 10 zł1” 
 

1. Dane GUS wg stanu na 
październik 2022 - zmiana 
rocznych wskaźników cen 
towarów i usług 
konsumpcyjnych o 17,9% r/r 
2. Zmiana porządkowa 
 

1. Ogólne warunki §15 ust 1 pkt 
1) 
„zmiany miesięcznych lub 
kwartalnych lub półrocznych lub 
rocznych wskaźników cen 
towarów i usług 
konsumpcyjnych, 
publikowanych przez Główny 
Urząd Statystyczny, o co 
najmniej 0,10 punktu 
procentowego; w przypadku 
zmiany więcej niż jednego 
wskaźnika, podstawą do zmiany 
jest wskaźnik o najwyższej 
wartości zmiany.” 
2. Zmiana porządkowa 
 „3. Polecenie przelewu: 

1) standardowe: 
a) w oddziale PKO BP SA lub za 
pośrednictwem usługi 
bankowości telefonicznej: 5,99 
b) za pośrednictwem usługi 
bankowości elektronicznej: 0,00” 

„3. Polecenie przelewu: 
2) natychmiastowe 
a) w oddziale PKO BP SA lub za 
pośrednictwem usługi 
bankowości telefonicznej: 11,99 
b) za pośrednictwem usługi 
bankowości elektronicznej 4,99” 

„6. Przelewy krajowe: 
3) przelew natychmiastowy: 
- Serwis internetowy iPKO 
Aplikacja mobilna IKO: 4,99 zł 
- Placówka Infolinia: 11,99 zł” 
 
 

Zmiana porządkowa 
 

Zmiana porządkowa 
 

„3. Polecenie przelewu 
3) na telefon BLIK: 0,00” 

„6. Przelewy krajowe: 
1) przelew na telefon BLIK 
- Serwis internetowy iPKO 
Aplikacja mobilna IKO: 0 zł 
- Placówka Infolinia: x” 

Zmiana porządkowa Zmiana porządkowa 

„3. Polecenie przelewu 
4) za pośrednictwem systemu 
SORBNET 2: 30,00” 

„6. Przelewy krajowe: 
4) przelew SORBNET 2 
- Serwis internetowy iPKO 
Aplikacja mobilna IKO: 45 zł 
- Placówka Infolinia: 45 zł” 

1. Dane GUS wg stanu na 
październik 2022 - zmiana 
rocznych wskaźników cen 
towarów i usług 
konsumpcyjnych o 17,9% r/r 
2. Zmiana porządkowa 

1. Ogólne warunki §15 ust 1 pkt 
1) 
„zmiany miesięcznych lub 
kwartalnych lub półrocznych lub 
rocznych wskaźników cen 
towarów i usług 
konsumpcyjnych, 
publikowanych przez Główny 
Urząd Statystyczny, o co 
najmniej 0,10 punktu 
procentowego; w przypadku 
zmiany więcej niż jednego 
wskaźnika, podstawą do zmiany 
jest wskaźnik o najwyższej 
wartości zmiany.” 
2. Zmiana porządkowa 
 

„4. Przelewy 
zagraniczne/walutowe: 
1) polecenie przelewu SEPA w 
trybie zwykłym: 2a) 

a) w oddziale PKO BP SA lub za 
pośrednictwem usługi 
bankowości telefonicznej: 5,99 
b) za pośrednictwem usługi 
bankowości elektronicznej: 0,00 
2) pozostałe przelewy 
zagraniczne/walutowe: zgodnie z 
Częścią V” 

„7. Przelewy 
zagraniczne/walutowe: 
1) Przelewy w walucie obcej do 
polskich banków: 
a) Standard, przelew SEPA 2: 
- Serwis internetowy iPKO 
Aplikacja mobilna IKO: 0 zł 
- Placówka Infolinia: 10 zł 
b) Pilny, przelew SEPA 3: 
- Serwis internetowy iPKO 
Aplikacja mobilna IKO: 25 zł 
- Placówka Infolinia: 50 zł 

1. Zmiana nazewnictwa 
2. Dane GUS wg stanu na 
październik 2022 - zmiana 
rocznych wskaźników cen 
towarów i usług 
konsumpcyjnych o 17,9% r/r 
3. Zmiana porządkowa 

1. Ogólne warunki §15 ust 1 pkt 
6) 
„konieczności dostosowania 
postanowień Taryfy do 
postanowień innych wzorców 
umów PKO Banku Polskiego SA, 
w zakresie dotyczącym tytułów 
opłat i prowizji, niewpływającym 
na wysokość pobieranych opłat i 
prowizji oraz warunki ich 
pobierania” 
2. Ogólne warunki §15 ust 1 pkt 
1) 
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c) Standard, w walucie innej niż 
EUR 4: 
- Serwis internetowy iPKO 
Aplikacja mobilna IKO: 25 zł 
- Placówka Infolinia: 50 zł 
d) Pilny, w walucie innej niż EUR 
5 Tryb pilny (bez przelewu SEPA): 
- Serwis internetowy iPKO 
Aplikacja mobilna IKO: 55 zł 
- Placówka Infolinia: 80 zł 
2) Przelewy do banków 
zagranicznych: 
a) Standard, przelew SEPA 2: 
- Serwis internetowy iPKO 
Aplikacja mobilna IKO: 0 zł 
- Placówka Infolinia: 10 zł 
b) Pilny, przelew SEPA 3: 
- Serwis internetowy iPKO 
Aplikacja mobilna IKO: 25 zł 
- Placówka Infolinia: 50 zł 
c) Standard (bez przelewu SEPA) 
4: 
- Serwis internetowy iPKO 
Aplikacja mobilna IKO: 25 zł 
- Placówka Infolinia: 50 zł 
d) Pilny (bez przelewu SEPA) 5: 
- Serwis internetowy iPKO 
Aplikacja mobilna IKO: 105 zł 
- Placówka Infolinia: 130 zł 
Sprawdź pozostałe opłaty 
dotyczące m.in. odbierania 
przelewów zagranicznych w 
Części VII „Przelewy 
zagraniczne/walutowe”” 

„zmiany miesięcznych lub 
kwartalnych lub półrocznych lub 
rocznych wskaźników cen 
towarów i usług 
konsumpcyjnych, 
publikowanych przez Główny 
Urząd Statystyczny, o co 
najmniej 0,10 punktu 
procentowego; w przypadku 
zmiany więcej niż jednego 
wskaźnika, podstawą do zmiany 
jest wskaźnik o najwyższej 
wartości zmiany.” 
3. Zmiana porządkowa 
 

„5. Ustanowienie lub modyfikacja 
zlecenia stałego: 
1) w oddziale PKO BP SA lub za 
pośrednictwem usługi 
bankowości telefonicznej: 2,992) 
2) za pośrednictwem usługi 
bankowości elektronicznej: 0,00” 

„8. Ustanowienie lub zmiana 
zlecenia stałego: 
- Serwis internetowy iPKO 
Aplikacja mobilna IKO: 0 zł 
- Placówka Infolinia: 2,99 zł1” 
 

Zmiana porządkowa Zmiana porządkowa 

„6. Realizacja – za każdą 
płatność: 
1) zlecenia zmiennego lub 
polecenia zapłaty: 1,00 
2) zlecenia stałego: 1,502) 
3) zlecenia "Płatności ustalonej" 
(usługa w administrowaniu od 
dnia 24 lipca 2015 r.): 2,99” 

„9. Realizacja zlecenia 
zmiennego lub polecenia 
zapłaty: 
- Serwis internetowy iPKO 
Aplikacja mobilna IKO: 1 zł 
- Placówka Infolinia: 1 zł 
10. Realizacja zlecenia stałego: 
- Serwis internetowy iPKO 
Aplikacja mobilna IKO: 0 zł 
- Placówka Infolinia: 0 zł 
27. „Płatność ustalona” - usługa 
w administrowaniu od 24 lipca 
2015 r.: 0 zł” 

1. Obniżenie opłaty 
2. Zmiana porządkowa 

1. Ogólne warunki §15 ust 6 
„Niezależnie od okoliczności 
wymienionych w ust. 1, PKO 
Bank Polski SA w każdym czasie 
ma prawo dokonać zmian opłat 
lub prowizji określonych w 
Taryfie polegających na ich 
obniżeniu, zmianach warunków 
ich pobierania na korzystniejsze 
dla Klienta lub zaprzestaniu ich 
pobierania.” 
2. Zmiana porządkowa 

„7. Obsługa karty debetowej - 
opłata roczna: x” 

Usunięto zapis Zmiana porządkowa Zmiana porządkowa 

„8. Obsługa karty debetowej - 
opłata miesięczna: 4,50” 

„2. Obsługa karty – opłata 
miesięczna:  
0 zł - gdy w okresie 
rozliczeniowym karty zrobisz  
min. 5 transakcji 
bezgotówkowych kartą  
lub BLIKIEM (z wyłączeniem 
przelewów) 
10 zł - w pozostałych 
przypadkach” 

1. Dane GUS wg stanu na 
październik 2022 - zmiana 
rocznych wskaźników cen 
towarów i usług 
konsumpcyjnych o 17,9% r/r 
2. Uproszczenie oferty 
3. Zmiana porządkowa 
 

1. Ogólne warunki §15 ust 1 pkt 
1) 
„zmiany miesięcznych lub 
kwartalnych lub półrocznych lub 
rocznych wskaźników cen 
towarów i usług 
konsumpcyjnych, 
publikowanych przez Główny 
Urząd Statystyczny, o co 
najmniej 0,10 punktu 
procentowego; w przypadku 
zmiany więcej niż jednego 
wskaźnika, podstawą do zmiany 
jest wskaźnik o najwyższej 
wartości zmiany.” 
2. Ogólne warunki §15 ust 1 pkt 
6) 
„konieczności dostosowania 
postanowień Taryfy do 
postanowień innych wzorców 
umów PKO Banku Polskiego SA, 
w zakresie dotyczącym tytułów 
opłat i prowizji, niewpływającym 
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na wysokość pobieranych opłat i 
prowizji oraz warunki ich 
pobierania” 
3. Zmiana porządkowa 

„9. Wznowienie karty płatniczej: 
0,00” 

Usunięto zapis Zmiana porządkowa Zmiana porządkowa 

Brak pozycji „3. Wydanie karty ze 
standardowym wizerunkiem lub 
wznowienie karty  
z wizerunkiem z galerii: 0 zł” 

Zmiana porządkowa Zmiana porządkowa 

„10. Wydanie karty płatniczej z 
wizerunkiem z galerii albo 
zmiana standardowego 
wizerunku karty na wizerunek 
z galerii albo zmiana wizerunku 
karty w ramach galerii: 14,90” 

„4. Wydanie karty z wizerunkiem 
z galerii/zmiana standardowego 
wizerunku  
na wizerunek z galerii/zmiana 
wizerunku karty w ramach 
galerii: 14,90 zł” 

Zmiana porządkowa Zmiana porządkowa 

„11. Przewalutowanie transakcji 
płatniczej dokonanej kartą 
wydaną w ramach organizacji 
Visa w walucie innej niż waluta 
polska, rozliczonych na rachunku 
głównym prowadzonym w 
złotych (w tym transgranicznej 
transakcji płatniczej przy użyciu 
karty debetowej do płatności 
bezgotówkowych oraz 
transgranicznej transakcji 
płatniczej przy użyciu karty 
debetowej do płatności 
gotówkowych) – od wartości 
transakcji płatniczej: 3,5%” 

„5. Przewalutowanie transakcji 
kartą VISA w walucie innej niż 
PLN rozliczonej na koncie 
głównym w PLN (w tym wypłaty 
z konta na terytorium innego niż 
Polska kraju EOG oraz płatności 
kartą na terytorium innego niż 
Polska kraju EOG): 4% od 
wartości transakcji” 

1. Dane GUS wg stanu na 
październik 2022 - zmiana 
rocznych wskaźników cen 
towarów i usług 
konsumpcyjnych o 17,9% r/r 
2. Zmiana porządkowa 
 

1. Ogólne warunki §15 ust 1 pkt 
1) 
„zmiany miesięcznych lub 
kwartalnych lub półrocznych lub 
rocznych wskaźników cen 
towarów i usług 
konsumpcyjnych, 
publikowanych przez Główny 
Urząd Statystyczny, o co 
najmniej 0,10 punktu 
procentowego; w przypadku 
zmiany więcej niż jednego 
wskaźnika, podstawą do zmiany 
jest wskaźnik o najwyższej 
wartości zmiany.” 
2. Zmiana porządkowa 

Brak pozycji  „13. Wpłaty gotówki kartą do 
konta lub BLIKIEM: 
1) wpłata w naszych 
wpłatomatach: 0 zł 
2) wpłata w kraju we 
wpłatomatach innych niż nasze6: 
0,5% od wartości transakcji min. 
2 zł” 

1. Wprowadzenie nowej usługi 
2. Zmiana porządkowa 
 

1. Ogólne warunki §15 ust 3 
„W przypadku pierwszego 
podwyższenia opłat lub prowizji, 
których wysokość do tej pory 
wynosiła: 
1) 0 zł – opłata w wyniku 
podwyższenia nie może 
przekroczyć 50 zł, 
2) 0% – prowizja w wyniku 
podwyższenia nie może wynosić 
więcej niż 2%” 
2. Zmiana porządkowa 

Brak pozycji  „14. Wpłaty gotówki w naszych 
placówkach: 
1) pierwsza wpłata w danym 
miesiącu kalendarzowym: 0 zł 
2) kolejne wpłaty w danym 
miesiącu kalendarzowym:  
10 zł” 

1. Dane GUS wg stanu na 
październik 2022 - zmiana 
rocznych wskaźników cen 
towarów i usług 
konsumpcyjnych o 17,9% r/r 
2. Zmiana porządkowa 
 

1. Ogólne warunki §15 ust 1 pkt 
1) 
„zmiany miesięcznych lub 
kwartalnych lub półrocznych lub 
rocznych wskaźników cen 
towarów i usług 
konsumpcyjnych, 
publikowanych przez Główny 
Urząd Statystyczny, o co 
najmniej 0,10 punktu 
procentowego; w przypadku 
zmiany więcej niż jednego 
wskaźnika, podstawą do zmiany 
jest wskaźnik o najwyższej 
wartości zmiany.” 
2. Zmiana porządkowa 

„12. Wypłaty gotówki w 
oddziałach lub agencjach PKO 
BP SA: 0,00” 

„12. Wypłaty gotówki w naszych 
placówkach: 
1) pierwsza wypłata w danym 
miesiącu kalendarzowym: 0 zł 
2) kolejna wypłata w danym 
miesiącu kalendarzowym:  
10 zł” 

1. Dane GUS wg stanu na 
październik 2022 - zmiana 
rocznych wskaźników cen 
towarów i usług 
konsumpcyjnych o 17,9% r/r 
2. Zmiana porządkowa 

1. Ogólne warunki §15 ust 1 pkt 
1) 
„zmiany miesięcznych lub 
kwartalnych lub półrocznych lub 
rocznych wskaźników cen 
towarów i usług 
konsumpcyjnych, 
publikowanych przez Główny 
Urząd Statystyczny, o co 
najmniej 0,10 punktu 
procentowego; w przypadku 
zmiany więcej niż jednego 
wskaźnika, podstawą do zmiany 
jest wskaźnik o najwyższej 
wartości zmiany.” 
2. Zmiana porządkowa 
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„13. Wypłaty gotówki - przy 
użyciu karty debetowej PKO 
Ekspres lub przy użyciu BLIK- za 
każdą transakcję od jej wartości, 
z wyjątkiem ppkt 4: 
1) w bankomatach PKO BP: 0,00 
2) w bankomatach innych niż 
PKO BP SA w kraju: 3% nie mniej 
niż 5,00 
3) w bankomatach innych niż 
PKO BP SA za granicą (w tym 
transgraniczne transakcje 
płatnicze przy użyciu karty 
debetowej do płatności 
gotówkowych): 3% nie mniej niż 
5,00 
4) towarzysząca transakcji 
bezgotówkowej (Cashback) – za 
każdą transakcję: 0,00 
5) w urzędach pocztowych w 
kraju: 3% nie mniej niż 5,00 
6) w oddziałach banków innych 
niż PKO BP SA lub punktach 
świadczących usługi wypłaty 
gotówki w terminalu płatniczym 
(w tym transgraniczne 
transakcje płatnicze przy użyciu 
karty debetowej do płatności 
gotówkowych): 3% nie mniej niż 
10,00” 

„11. Wypłaty gotówki: 
1) wypłata kartą lub BLIKIEM w 
kraju w naszych bankomatach: 0 
zł 
2) wypłata kartą lub BLIKIEM za 
granicą w bankomatach innych 
niż nasze (w tym wypłata z 
konta na terytorium innego niż 
Polska kraju EOG):  0 zł 
3) wypłaty BLIKIEM w kraju w 
bankomatach innych niż nasze: 
0 zł 
4) wypłata kartą w kraju w 
bankomatach innych niż nasze: 
10 zł 
5) wypłata kartą w ramach 
usługi Cashback: 2 zł 
6) wypłata kartą w oddziałach 
banków innych niż nasze lub w 
terminalu  
płatniczym w punktach wypłat i 
urzędach pocztowych (w tym 
wypłata z konta na terytorium 
innego niż Polska kraju EOG): 
3% od wartości transakcji min. 
10 zł” 

1. Dane GUS wg stanu na 
październik 2022 - zmiana 
rocznych wskaźników cen 
towarów i usług 
konsumpcyjnych o 17,9% r/r 
2. Zmiana porządkowa 
 

1. Ogólne warunki §15 ust 1 pkt 
1) 
„zmiany miesięcznych lub 
kwartalnych lub półrocznych lub 
rocznych wskaźników cen 
towarów i usług 
konsumpcyjnych, 
publikowanych przez Główny 
Urząd Statystyczny, o co 
najmniej 0,10 punktu 
procentowego; w przypadku 
zmiany więcej niż jednego 
wskaźnika, podstawą do zmiany 
jest wskaźnik o najwyższej 
wartości zmiany.” 
2. Zmiana porządkowa 
 

„14. Zmiana rachunku ze 
wspólnego na indywidualny i 
odwrotnie: 30,00” 

„21. Zmiana konta ze wspólnego 
na indywidualny i odwrotnie - 
opłata za każdą zmianę: 25 zł” 

1. Obniżenie opłaty 
2. Zmiana porządkowa 

1. Ogólne warunki §15 ust 6 
„Niezależnie od okoliczności 
wymienionych w ust. 1, PKO 
Bank Polski SA w każdym czasie 
ma prawo dokonać zmian opłat 
lub prowizji określonych w 
Taryfie polegających na ich 
obniżeniu, zmianach warunków 
ich pobierania na korzystniejsze 
dla Klienta lub zaprzestaniu ich 
pobierania.” 
2. Zmiana porządkowa 

„15. Przeprowadzenie autoryzacji 
przelewu oraz ustanowienia, 
modyfikacji lub usunięcia 
zlecenia płatniczego/odbiorcy 
przy użyciu kodu jednorazowego 
za pośrednictwem usługi 
bankowości elektronicznej lub 
usługi bankowości 
telefonicznej3): 0,29”  

„22. Autoryzacja przelewu oraz 
ustanowienie, zmiana lub 
usunięcie zlecenia 
płatniczego/odbiorcy przy 
użyciu kodu z karty kodów9: 0,50 
zł” 

1. Dane GUS wg stanu na 
październik 2022 - zmiana 
rocznych wskaźników cen 
towarów i usług 
konsumpcyjnych o 17,9% r/r 
2. Zmiana porządkowa 
 

1. Ogólne warunki §15 ust 1 pkt 
1) 
„zmiany miesięcznych lub 
kwartalnych lub półrocznych lub 
rocznych wskaźników cen 
towarów i usług 
konsumpcyjnych, 
publikowanych przez Główny 
Urząd Statystyczny, o co 
najmniej 0,10 punktu 
procentowego; w przypadku 
zmiany więcej niż jednego 
wskaźnika, podstawą do zmiany 
jest wskaźnik o najwyższej 
wartości zmiany.” 
2. Zmiana porządkowa 

„16. Sporządzenie zestawienia 
transakcji płatniczych i 
przekazanie go pocztą na terenie 
kraju (wyciągu, zbiorczego 
zestawienia transakcji) częściej 
niż raz w miesiącu – 
każdorazowo: 6,00” 

„23. Przygotowanie i krajowa 
wysyłka zbiorczego zestawienia 
transakcji lub wyciągu, częściej 
niż 1. raz w miesiącu – 
każdorazowo: 6 zł” 

Zmiana porządkowa Zmiana porządkowa 

„17. Powiadomienia o bieżących 
zdarzeniach związanych z 
posiadanym rachunkiem oraz 
wykorzystywaną usługą 
bankowości elektronicznej: 
1) pocztą elektroniczną: 0,00 
2) powiadamianie SMS - opłaty 
pobierane w miesięcznych 
cyklach rozliczeniowych, 
liczonych od dnia aktywowania 
usługi: 
a) pakiet 40 SMS – miesięczna 
opłata abonamentowa: 6,00 

„17. Powiadomienia e-mail o 
bieżących zdarzeniach na Twoim 
koncie: 0 zł 
18. Powiadomienia SMS o 
bieżących zdarzeniach na Twoim 
koncie: 8 

1) Pakiet 40 SMS – opłata w 
miesięcznych okresach 
rozliczeniowych,  
liczonych od dnia aktywacji 
usługi: 10 zł 
2) Każdy SMS ponad pakiet oraz 
SMS bez pakietu – zbiorcza 
opłata  

1. Dane GUS wg stanu na 
październik 2022 - zmiana 
rocznych wskaźników cen 
towarów i usług 
konsumpcyjnych o 17,9% r/r 
2. Zmiana porządkowa 
 

1. Ogólne warunki §15 ust 1 pkt 
1) 
„zmiany miesięcznych lub 
kwartalnych lub półrocznych lub 
rocznych wskaźników cen 
towarów i usług 
konsumpcyjnych, 
publikowanych przez Główny 
Urząd Statystyczny, o co 
najmniej 0,10 punktu 
procentowego; w przypadku 
zmiany więcej niż jednego 
wskaźnika, podstawą do zmiany 
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b) każdy SMS ponad pakiet oraz 
SMS bez pakietu – opłata 
pobierana zbiorczo: 0,30” 

w miesięcznych okresach 
rozliczeniowych, liczonych od 
dnia aktywacji usługi: 0,50 zł” 

jest wskaźnik o najwyższej 
wartości zmiany.” 
2. Zmiana porządkowa 

„18. Przekazywanie informacji o 
zmianach sald na skrzynkę 
poczty internetowej - miesięczna 
opłata 
abonamentowa: 3,00” 

 „24. Informacja e-mail o 
zmianach sald na koncie – 
opłata miesięczna 8: 3 zł” 

Zmiana porządkowa Zmiana porządkowa 

„19. Dzienne powiadamianie 
SMS o wysokości salda lub 5 
ostatnich transakcjach na 
rachunku w ramach usługi 
"Informacja SMS" - miesięczna 
opłata abonamentowa: 7,00” 

 „25. „Informacja SMS”: 
codzienne powiadamiania SMS 
o wysokości salda  
lub o 5 ostatnich transakcjach 
na koncie – opłata miesięczna8: 
7 zł” 

Zmiana porządkowa Zmiana porządkowa 

„20. Pakiet "INFO" obejmujący 
usługi wymienione w pkt 18 i 19 
– miesięczna opłata 
abonamentowa: 8,00” 

 „26. Pakiet INFO (obejmuje 
usługi z pkt 24 i 25) – miesięczna 
opłata abonamentowa 8: 8 zł” 

Zmiana porządkowa Zmiana porządkowa 

„21. Sprawdzenie salda na 
rachunku w bankomacie przy 
użyciu karty debetowej PKO 
Ekspres: 0,00” 

„19. Sprawdzenie salda w 
naszym bankomacie z użyciem 
karty: 0 zł” 

Zmiana porządkowa Zmiana porządkowa 

„22. Wydrukowanie w 
bankomacie PKO BP SA, przy 
użyciu karty debetowej PKO 
Ekspres, informacji o: 
1) wysokości salda 
rachunku/wolnych środków - za 
każdy wydruk: 1,99 
2) ostatnich 5 transakcjach 
rozliczonych na rachunku - za 
każdy wydruk: 1,99” 

„20. Informacja o wysokości 
salda/ ostatnich rozliczonych 
transakcjach – opłata za każdy 
wydruk w naszym bankomacie z 
użyciem karty: 1,99 zł” 

Zmiana porządkowa Zmiana porządkowa 

Brak pozycji „15. Skorzystanie z Debetu na 
koncie – opłata miesięczna 
pobierana pierwszego dnia,  
w którym skorzystasz z usługi. 
Jeśli masz oprocentowany Debet 
na koncie  
nie pobierzemy tej opłaty: 5 zł7” 

Zmiana porządkowa wynikająca 
z uproszczenia oferty i 
ujednolicenia warunków 
cenowych. 
Opłata nie dotyczy klientów 
posiadających oprocentowany 
Debet na koncie. 

Zmiana porządkowa 

„23. Sporządzenie i wysłanie 
zawiadomienia/monitu 
związanego z powstaniem 
zadłużenia przeterminowanego: 
4,00” 

„16. Przygotowanie i wysyłka 
zawiadomienia/monitu o 
zadłużeniu przeterminowanym: 4 
zł” 

Zmiana porządkowa Zmiana porządkowa 

„2) Opłaty nie pobiera się w przypadku 
przekazania środków na:  

1) rachunek PKO Konto Dziecka i 

posiadania dostępu do usług 
bankowości elektronicznej do rachunku 

PKO Konto Dziecka,  

2) rachunek Karty PKO Junior tego 
samego Posiadacza,  

3) rachunek Pierwsze Konto 

Oszczędnościowe dziecka z rachunku 
oszczędnościowo-rozliczeniowego 

rodzica. 
2a) Tryb zwykły – realizacja polecenia 
przelewu SEPA z datą waluty „tomnext”. 
3) Opłata pobierana miesięcznie z dołu, 

uzależniona od liczby autoryzowanych 
transakcji, przy pomocy kodów 

jednorazowych z karty.” 

 
 

„1 Nie pobieramy opłaty, gdy pieniądze 
są przelewane na rachunek: 

1) tego samego posiadacza, 

prowadzony w PKO BP S.A. lub przez 
inne spółki PKO BP S.A. z siedzibą w 

Polsce 

2) PKO Konto Dziecka i posiadasz 
dostęp do usługi bankowości 

elektronicznej do tego rachunku 

3) Karty PKO Junior tego samego 
Posiadacza 

4) Pierwsze Konto Oszczędnościowe 

dziecka z rachunku oszczędnościowo-
rozliczeniowego rodzica 
2 Przelew SEPA Standard oznacza dzień 

udostępnienia kwoty przelewu 
zagranicznego nie później niż 

następnego dnia roboczego 

następującego po dniu otrzymania 
dyspozycji przelewu 

3 Przelew SEPA Pilny oznacza dzień 

udostępnienia kwoty przelewu 
zagranicznego do dyspozycji banku 

otrzymującego w dniu otrzymania 

dyspozycji do godziny wskazanej w 
Komunikacie  

4 Standard oznacza dzień udostępnienia 

kwoty przelewu zagranicznego do 
dyspozycji banku otrzymującego nie 

później niż następnego dnia roboczego 

następującego po dniu otrzymania 
dyspozycji przelewu zagranicznego 

wysyłanego do SEPA w walucie EUR 

albo, drugiego dnia roboczego 
następującego po dniu otrzymania 

dyspozycji w przypadku pozostałych 

rodzajów przelewów zagranicznych 

Zmiana porządkowa Zmiana porządkowa 
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5 Pilny oznacza dzień udostępnienia 

kwoty przelewu zagranicznego do 

dyspozycji banku otrzymującego nie 
później niż następnego dnia roboczego 

następującego po dniu otrzymania 

dyspozycji 
6 Data uruchomienia i dostępność usługi 

zostaną podane w Komunikacie 

7 Za skorzystanie z Debetu na koncie do 
10 zł opłata nie jest pobierana 

8 Nie dotyczy powiadomień o 

obciążeniach na koncie wysyłanych bez 
opłat po każdej wykonanej przez Ciebie 

transakcji oraz marży przy 

przewalutowaniach transakcji kartą 

9 Pobieramy opłatę miesięcznie z dołu, w 

zależności od liczby transakcji, które 

autoryzujesz kodami jednorazowymi” 

 
 

13. PKO Konto za Zero zastępuje konto działające do 31 maja 2023 r. pod nazwą: Konto Spektrum Adm. (oferowane do 30 
października 2014 r.). 
 
14. Dotychczasowa nazwa CZĘŚĆ I. RACHUNKI BANKOWE zostaje zmieniona na: CZĘŚĆ I. RACHUNKI BANKOWE W OFERCIE. 
 
15. Dotychczasowy DZIAŁ VI. RACHUNKI BANKOWE WYCOFANE Z OFERTY ORAZ KARTY DEBETOWE W FORMIE TRADYCYJNEJ – 
TABELA NR 3 zostaje zamieniony na zostaje zamieniony na DZIAŁ I. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE ORAZ 
KARTY DEBETOWE W FORMIE TRADYCYJNEJ – TABELA NR 1. 

 
16. Wskazane poniżej pozycje oraz sekcje Konta Spektrum Adm. (oferowanego do 30 października 2014 r.) otrzymują nowe 
brzmienie lub zmieniają numerację lub położenie w Taryfie: 

 

Gdzie i co się zmienia: Powód 
(okoliczność faktyczna) zmiany Podstawa prawna zmiany 

Przed zmianą: Po zmianie: 

„CZĘŚĆ I. RACHUNKI 
BANKOWE” 

„CZĘŚĆ I. RACHUNKI BANKOWE 
W OFERCIE” 

Zmiana porządkowa Zmiana porządkowa 

„DZIAŁ VI. RACHUNKI 
BANKOWE WYCOFANE Z 
OFERTY ORAZ KARTY 
DEBETOWE W FORMIE 
TRADYCYJNEJ - TABELA NR 3” 

„DZIAŁ I. RACHUNKI 
OSZCZĘDNOŚCIOWO-
ROZLICZENIOWE ORAZ KARTY 
DEBETOWE W FORMIE 
TRADYCYJNEJ – TABELA NR 1” 

Zmiana porządkowa Zmiana porządkowa 

„Konto Spektrum Adm.  
(oferowane do 30 października 
2014 r.)” 

„PKO Konto za Zero” 
 

Uproszczenie oferty Zmiana porządkowa 

„1. Prowadzenie rachunku 
płatniczego – miesięcznie 
0,00 - jeśli średnia miesięczna 
wartość wpływów na rachunek 
(z wyłączeniem wpływów z 
własnych rachunków w Banku) z 
ostatnich 3 miesięcy jest nie 
niższa niż 1 500 złotych  
10,99 - w pozostałych 
przypadkach” 

„1. Prowadzenie konta – opłata 
miesięczna: 0 zł” 

Obniżenie opłaty Ogólne warunki §15 ust 6 
„Niezależnie od okoliczności 
wymienionych w ust. 1, PKO 
Bank Polski SA w każdym czasie 
ma prawo dokonać zmian opłat 
lub prowizji określonych w 
Taryfie polegających na ich 
obniżeniu, zmianach warunków 
ich pobierania na korzystniejsze 
dla Klienta lub zaprzestaniu ich 
pobierania.” 

„2. Polecenie przelewu 
wewnętrznego: 
1) pomiędzy rachunkami tego 
samego Posiadacza rachunku, 
prowadzonymi w PKO BP SA 
oraz przez inne spółki PKO BP SA 
z siedzibą na terytorium RP: 0,00 
2) na pozostałe rachunki 
prowadzone w PKO BP SA: 
a) w oddziale PKO BP SA lub za 
pośrednictwem usługi 
bankowości telefonicznej: 5,99 
b) za pośrednictwem usługi 
bankowości elektronicznej: 0,00” 

„6. Przelewy krajowe: 
2) przelew wewnętrzny albo 
standardowy: 
- Serwis internetowy iPKO 
Aplikacja mobilna IKO: 0 zł 
- Placówka Infolinia: 10 zł1” 
 

1. Dane GUS wg stanu na 
październik 2022 - zmiana 
rocznych wskaźników cen 
towarów i usług 
konsumpcyjnych o 17,9% r/r 
2. Zmiana porządkowa 

1. Ogólne warunki §15 ust 1 pkt 
1) 
„zmiany miesięcznych lub 
kwartalnych lub półrocznych lub 
rocznych wskaźników cen 
towarów i usług 
konsumpcyjnych, 
publikowanych przez Główny 
Urząd Statystyczny, o co 
najmniej 0,10 punktu 
procentowego; w przypadku 
zmiany więcej niż jednego 
wskaźnika, podstawą do zmiany 
jest wskaźnik o najwyższej 
wartości zmiany.” 
2. Zmiana porządkowa 
 

„3. Polecenie przelewu: 
1) standardowe: 
a) w oddziale PKO BP SA lub za 
pośrednictwem usługi 
bankowości telefonicznej: 8,00 
b) za pośrednictwem usługi 
bankowości elektronicznej: 0,00” 

„3. Polecenie przelewu: „6. Przelewy krajowe: Zmiana porządkowa Zmiana porządkowa 
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2) natychmiastowe 
a) w oddziale PKO BP SA lub za 
pośrednictwem usługi 
bankowości telefonicznej: 11,99 
b) za pośrednictwem usługi 
bankowości elektronicznej 4,99” 

3) przelew natychmiastowy: 
- Serwis internetowy iPKO 
Aplikacja mobilna IKO: 4,99 zł 
- Placówka Infolinia: 11,99 zł” 
 
 

„3. Polecenie przelewu 
3) na telefon BLIK: 0,00” 

„6. Przelewy krajowe: 
1) przelew na telefon BLIK 
- Serwis internetowy iPKO 
Aplikacja mobilna IKO: 0 zł 
- Placówka Infolinia: x” 

Zmiana porządkowa Zmiana porządkowa 

„3. Polecenie przelewu 
4) za pośrednictwem systemu 
SORBNET 2: 30,00” 

„6. Przelewy krajowe: 
4) przelew SORBNET 2 
- Serwis internetowy iPKO 
Aplikacja mobilna IKO: 45 zł 
- Placówka Infolinia: 45 zł” 
 

1. Dane GUS wg stanu na 
październik 2022 - zmiana 
rocznych wskaźników cen 
towarów i usług 
konsumpcyjnych o 17,9% r/r 
2. Zmiana porządkowa 

1. Ogólne warunki §15 ust 1 pkt 
1) 
„zmiany miesięcznych lub 
kwartalnych lub półrocznych lub 
rocznych wskaźników cen 
towarów i usług 
konsumpcyjnych, 
publikowanych przez Główny 
Urząd Statystyczny, o co 
najmniej 0,10 punktu 
procentowego; w przypadku 
zmiany więcej niż jednego 
wskaźnika, podstawą do zmiany 
jest wskaźnik o najwyższej 
wartości zmiany.” 
2. Zmiana porządkowa 

„4. Przelewy 
zagraniczne/walutowe: 
1) polecenie przelewu SEPA w 
trybie zwykłym: 3a) 

a) w oddziale PKO BP SA lub za 
pośrednictwem usługi 
bankowości telefonicznej: 8,00 
b) za pośrednictwem usługi 
bankowości elektronicznej: 0,00 
2) pozostałe przelewy 
zagraniczne/walutowe: zgodnie z 
Częścią V” 

„7. Przelewy 
zagraniczne/walutowe: 
1) Przelewy w walucie obcej do 
polskich banków: 
a) Standard, przelew SEPA 2: 
- Serwis internetowy iPKO 
Aplikacja mobilna IKO: 0 zł 
- Placówka Infolinia: 10 zł 
b) Pilny, przelew SEPA 3: 
- Serwis internetowy iPKO 
Aplikacja mobilna IKO: 25 zł 
- Placówka Infolinia: 50 zł 
c) Standard, w walucie innej niż 
EUR 4: 
- Serwis internetowy iPKO 
Aplikacja mobilna IKO: 25 zł 
- Placówka Infolinia: 50 zł 
d) Pilny, w walucie innej niż EUR 
5 Tryb pilny (bez przelewu SEPA): 
- Serwis internetowy iPKO 
Aplikacja mobilna IKO: 55 zł 
- Placówka Infolinia: 80 zł 
2) Przelewy do banków 
zagranicznych: 
a) Standard, przelew SEPA 2: 
- Serwis internetowy iPKO 
Aplikacja mobilna IKO: 0 zł 
- Placówka Infolinia: 10 zł 
b) Pilny, przelew SEPA 3: 
- Serwis internetowy iPKO 
Aplikacja mobilna IKO: 25 zł 
- Placówka Infolinia: 50 zł 
c) Standard (bez przelewu SEPA) 
4: 
- Serwis internetowy iPKO 
Aplikacja mobilna IKO: 25 zł 
- Placówka Infolinia: 50 zł 
d) Pilny (bez przelewu SEPA) 5: 
- Serwis internetowy iPKO 
Aplikacja mobilna IKO: 105 zł 
- Placówka Infolinia: 130 zł 
Sprawdź pozostałe opłaty 
dotyczące m.in. odbierania 
przelewów zagranicznych w 
Części VII „Przelewy 
zagraniczne/walutowe”” 

1. Dane GUS wg stanu na 
październik 2022 - zmiana 
rocznych wskaźników cen 
towarów i usług 
konsumpcyjnych o 17,9% r/r 
2. Zmiana nazewnictwa 
3. Zmiana porządkowa 

1. Ogólne warunki §15 ust 1 pkt 
1) 
„zmiany miesięcznych lub 
kwartalnych lub półrocznych lub 
rocznych wskaźników cen 
towarów i usług 
konsumpcyjnych, 
publikowanych przez Główny 
Urząd Statystyczny, o co 
najmniej 0,10 punktu 
procentowego; w przypadku 
zmiany więcej niż jednego 
wskaźnika, podstawą do zmiany 
jest wskaźnik o najwyższej 
wartości zmiany.” 
2. Ogólne warunki §15 ust 1 pkt 
6) 
„konieczności dostosowania 
postanowień Taryfy do 
postanowień innych wzorców 
umów PKO Banku Polskiego SA, 
w zakresie dotyczącym tytułów 
opłat i prowizji, niewpływającym 
na wysokość pobieranych opłat 
i prowizji oraz warunki ich 
pobierania” 
3. Zmiana porządkowa 

„5. Ustanowienie lub modyfikacja 
zlecenia stałego: 
1) w oddziale PKO BP SA lub za 
pośrednictwem usługi 
bankowości telefonicznej: 2,99 

„8. Ustanowienie lub zmiana 
zlecenia stałego: 
- Serwis internetowy iPKO 
Aplikacja mobilna IKO: 0 zł 
- Placówka Infolinia: 2,99 zł1” 
 

Zmiana porządkowa Zmiana porządkowa 
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2) za pośrednictwem usługi 
bankowości elektronicznej: 0,00” 

„6. Realizacja – za każdą 
płatność: 
1) zlecenia zmiennego lub 
polecenia zapłaty: 1,00 
2) zlecenia stałego: 0,00 
3) zlecenia "Płatności ustalonej" 
(usługa w administrowaniu od 
dnia 24 lipca 2015 r.): 2,99” 

„9. Realizacja zlecenia 
zmiennego lub polecenia 
zapłaty: 
- Serwis internetowy iPKO 
Aplikacja mobilna IKO: 1 zł 
- Placówka Infolinia: 1 zł 
10. Realizacja zlecenia stałego: 
- Serwis internetowy iPKO 
Aplikacja mobilna IKO: 0 zł 
- Placówka Infolinia: 0 zł 
27. „Płatność ustalona” - usługa 
w administrowaniu od 24 lipca 
2015 r.: 0 zł” 

1. Obniżenie opłaty 
2. Zmiana porządkowa 

1. Ogólne warunki §15 ust 6 
„Niezależnie od okoliczności 
wymienionych w ust. 1, PKO 
Bank Polski SA w każdym czasie 
ma prawo dokonać zmian opłat 
lub prowizji określonych w 
Taryfie polegających na ich 
obniżeniu, zmianach warunków 
ich pobierania na korzystniejsze 
dla Klienta lub zaprzestaniu ich 
pobierania.” 
2. Zmiana porządkowa 

„7. Obsługa karty debetowej - 
opłata roczna dla Posiadacza lub 
Użytkownika karty - za każdą 
kartę: x” 

Usunięto zapis Zmiana porządkowa Zmiana porządkowa 

„8. Obsługa karty debetowej - 
opłata miesięczna dla 
Posiadacza lub Użytkownika 
karty – za każdą kartę: 
0,00 - gdy dokonano transakcji 
bezgotówkowych (z wyjątkiem 
przelewów) na kwotę min. 300 zł 
kartą debetową wydaną do 
rachunku  
9,90 - w pozostałych 
przypadkach” 

„2. Obsługa karty – opłata 
miesięczna:  
0 zł - gdy w okresie 
rozliczeniowym karty zrobisz  
min. 5 transakcji 
bezgotówkowych kartą  
lub BLIKIEM (z wyłączeniem 
przelewów) 
10 zł - w pozostałych 
przypadkach” 

1. Dane GUS wg stanu na 
październik 2022 - zmiana 
rocznych wskaźników cen 
towarów i usług 
konsumpcyjnych o 17,9% r/r 
2. Uproszczenie oferty 
3. Zmiana porządkowa 
 

1. Ogólne warunki §15 ust 1 pkt 
1) 
„zmiany miesięcznych lub 
kwartalnych lub półrocznych lub 
rocznych wskaźników cen 
towarów i usług 
konsumpcyjnych, 
publikowanych przez Główny 
Urząd Statystyczny, o co 
najmniej 0,10 punktu 
procentowego; w przypadku 
zmiany więcej niż jednego 
wskaźnika, podstawą do zmiany 
jest wskaźnik o najwyższej 
wartości zmiany.” 
2. Ogólne warunki §15 ust 1 pkt 
6) 
„konieczności dostosowania 
postanowień Taryfy do 
postanowień innych wzorców 
umów PKO Banku Polskiego SA, 
w zakresie dotyczącym tytułów 
opłat i prowizji, niewpływającym 
na wysokość pobieranych opłat i 
prowizji oraz warunki ich 
pobierania” 
3. Zmiana porządkowa 

„9. Wznowienie karty płatniczej: 
0,00” 

Usunięto zapis Zmiana porządkowa Zmiana porządkowa 

Brak pozycji „3. Wydanie karty ze 
standardowym wizerunkiem lub 
wznowienie karty  
z wizerunkiem z galerii: 0 zł” 

Zmiana porządkowa Zmiana porządkowa 

„10. Wydanie karty płatniczej z 
wizerunkiem z galerii albo 
zmiana standardowego 
wizerunku karty na wizerunek 
z galerii albo zmiana wizerunku 
karty w ramach galerii: 14,90” 

„4. Wydanie karty z wizerunkiem 
z galerii/zmiana standardowego 
wizerunku  
na wizerunek z galerii/zmiana 
wizerunku karty w ramach 
galerii: 14,90 zł” 

Zmiana porządkowa Zmiana porządkowa 

„11. Przewalutowanie transakcji 
płatniczej dokonanej kartą 
wydaną w ramach organizacji 
Visa w walucie innej niż waluta 
polska, rozliczonych na rachunku 
głównym prowadzonym w 
złotych (w tym transgranicznej 
transakcji płatniczej przy użyciu 
karty debetowej do płatności 
bezgotówkowych oraz 
transgranicznej transakcji 
płatniczej przy użyciu karty 
debetowej do płatności 
gotówkowych) – od wartości 
transakcji płatniczej: 3,5%” 

„5. Przewalutowanie transakcji 
kartą VISA w walucie innej niż 
PLN rozliczonej na koncie 
głównym w PLN (w tym wypłaty 
z konta na terytorium innego niż 
Polska kraju EOG oraz płatności 
kartą na terytorium innego niż 
Polska kraju EOG): 4% od 
wartości transakcji” 

1. Dane GUS wg stanu na 
październik 2022 - zmiana 
rocznych wskaźników cen 
towarów i usług 
konsumpcyjnych o 17,9% r/r 
2. Zmiana porządkowa 

1. Ogólne warunki §15 ust 1 pkt 
1) 
„zmiany miesięcznych lub 
kwartalnych lub półrocznych lub 
rocznych wskaźników cen 
towarów i usług 
konsumpcyjnych, 
publikowanych przez Główny 
Urząd Statystyczny, o co 
najmniej 0,10 punktu 
procentowego; w przypadku 
zmiany więcej niż jednego 
wskaźnika, podstawą do zmiany 
jest wskaźnik o najwyższej 
wartości zmiany.” 
2. Zmiana porządkowa 

Brak pozycji „13. Wpłaty gotówki kartą do 
konta lub BLIKIEM: 

1. Wprowadzenie nowej usługi 
2. Zmiana porządkowa 

1. Ogólne warunki §15 ust 3 
„W przypadku pierwszego 
podwyższenia opłat lub prowizji, 
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1) wpłata w naszych 
wpłatomatach: 0 zł 
2) wpłata w kraju we 
wpłatomatach innych niż nasze6: 
0,5% od wartości transakcji min. 
2 zł” 

których wysokość do tej pory 
wynosiła: 
1) 0 zł – opłata w wyniku 
podwyższenia nie może 
przekroczyć 50 zł, 
2) 0% – prowizja w wyniku 
podwyższenia nie może wynosić 
więcej niż 2%” 
2. Zmiana porządkowa 

Brak pozycji „14. Wpłaty gotówki w naszych 
placówkach: 
1) pierwsza wpłata w danym 
miesiącu kalendarzowym: 0 zł 
2) kolejne wpłaty w danym 
miesiącu kalendarzowym:  
10 zł”  

1. Dane GUS wg stanu na 
październik 2022 - zmiana 
rocznych wskaźników cen 
towarów i usług 
konsumpcyjnych o 17,9% r/r 
2. Zmiana porządkowa 

1. Ogólne warunki §15 ust 1 pkt 
1) 
„zmiany miesięcznych lub 
kwartalnych lub półrocznych lub 
rocznych wskaźników cen 
towarów i usług 
konsumpcyjnych, 
publikowanych przez Główny 
Urząd Statystyczny, o co 
najmniej 0,10 punktu 
procentowego; w przypadku 
zmiany więcej niż jednego 
wskaźnika, podstawą do zmiany 
jest wskaźnik o najwyższej 
wartości zmiany.” 
2. Zmiana porządkowa 

„12. Wypłaty gotówki w 
agencjach PKO BP SA (w 
walucie polskiej) lub w 
oddziałach PKO BP SA: 0,00” 

„12. Wypłaty gotówki w naszych 
placówkach: 
1) pierwsza wypłata w danym 
miesiącu kalendarzowym: 0 zł 
2) kolejna wypłata w danym 
miesiącu kalendarzowym:      10 
zł” 

1. Dane GUS wg stanu na 
październik 2022 - zmiana 
rocznych wskaźników cen 
towarów i usług 
konsumpcyjnych o 17,9% r/r 
2. Zmiana porządkowa 

1. Ogólne warunki §15 ust 1 pkt 
1) 
„zmiany miesięcznych lub 
kwartalnych lub półrocznych lub 
rocznych wskaźników cen 
towarów i usług 
konsumpcyjnych, 
publikowanych przez Główny 
Urząd Statystyczny, o co 
najmniej 0,10 punktu 
procentowego; w przypadku 
zmiany więcej niż jednego 
wskaźnika, podstawą do zmiany 
jest wskaźnik o najwyższej 
wartości zmiany.” 
2. Zmiana porządkowa 

„13. Wypłaty gotówki - przy 
użyciu karty debetowej PKO 
Ekspres lub przy użyciu BLIK- za 
każdą transakcję od jej wartości, 
z wyjątkiem ppkt 4: 
1) w bankomatach PKO BP SA: 
0,00 
2) w bankomatach innych niż 
PKO BP SA w kraju: 0,00 
3) w bankomatach innych niż 
PKO BP SA za granicą (w tym 
transgraniczne transakcje 
płatnicze przy użyciu karty 
debetowej do płatności 
gotówkowych): 0,00 
4) towarzysząca transakcji 
bezgotówkowej (Cashback) – za 
każdą transakcję: 1,00 
5) w urzędach pocztowych: 3% 
nie mniej niż 5,00 
6) w oddziałach banków innych 
niż PKO BP SA lub punktach 
świadczących usługi wypłaty 
gotówki w terminalu płatniczym 
(w tym transgraniczne 
transakcje płatnicze przy użyciu 
karty debetowej do płatności 
gotówkowych): 3% nie mniej niż 
10,00” 

„11. Wypłaty gotówki: 
1) wypłata kartą lub BLIKIEM w 
kraju w naszych bankomatach: 0 
zł 
2) wypłata kartą lub BLIKIEM za 
granicą w bankomatach innych 
niż nasze (w tym wypłata z 
konta na terytorium innego niż 
Polska kraju EOG):  0 zł 
3) wypłaty BLIKIEM w kraju w 
bankomatach innych niż nasze: 
0 zł 
4) wypłata kartą w kraju w 
bankomatach innych niż nasze: 
10 zł 
5) wypłata kartą w ramach 
usługi Cashback: 2 zł 
6) wypłata kartą w oddziałach 
banków innych niż nasze lub w 
terminalu  
płatniczym w punktach wypłat i 
urzędach pocztowych (w tym 
wypłata z konta na terytorium 
innego niż Polska kraju EOG): 
3% od wartości transakcji min. 
10 zł” 

1. Dane GUS wg stanu na 
październik 2022 - zmiana 
rocznych wskaźników cen 
towarów i usług 
konsumpcyjnych o 17,9% r/r 
2. Zmiana porządkowa 

1. Ogólne warunki §15 ust 1 pkt 
1) 
„zmiany miesięcznych lub 
kwartalnych lub półrocznych lub 
rocznych wskaźników cen 
towarów i usług 
konsumpcyjnych, 
publikowanych przez Główny 
Urząd Statystyczny, o co 
najmniej 0,10 punktu 
procentowego; w przypadku 
zmiany więcej niż jednego 
wskaźnika, podstawą do zmiany 
jest wskaźnik o najwyższej 
wartości zmiany.” 
2. Zmiana porządkowa 
 

„14. Wpłaty gotówki w walutach 
obcych wnoszone w monetach: 
x” 

Usunięto zapis Zmiana porządkowa Zmiana porządkowa 

„15. Zmiana rachunku ze 
wspólnego na indywidualny i 
odwrotnie: 30,00” 

„21. Zmiana konta ze wspólnego 
na indywidualny i odwrotnie - 
opłata za każdą zmianę: 25 zł” 

1. Obniżenie opłaty 
2. Zmiana porządkowa 

1. Ogólne warunki §15 ust 6 
„Niezależnie od okoliczności 
wymienionych w ust. 1, PKO 
Bank Polski SA w każdym czasie 
ma prawo dokonać zmian opłat 
lub prowizji określonych w 
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Taryfie polegających na ich 
obniżeniu, zmianach warunków 
ich pobierania na korzystniejsze 
dla Klienta lub zaprzestaniu ich 
pobierania.” 
2. Zmiana porządkowa 

„16. Przeprowadzenie autoryzacji 
przelewu oraz ustanowienia, 
modyfikacji lub usunięcia 
zlecenia płatniczego/odbiorcy 
przy użyciu kodu jednorazowego 
za pośrednictwem usługi 
bankowości elektronicznej lub 
usługi bankowości 
telefonicznej4): 0,29”  

„22. Autoryzacja przelewu oraz 
ustanowienie, zmiana lub 
usunięcie zlecenia 
płatniczego/odbiorcy przy 
użyciu kodu z karty kodów9: 0,50 
zł” 

1. Dane GUS wg stanu na 
październik 2022 - zmiana 
rocznych wskaźników cen 
towarów i usług 
konsumpcyjnych o 17,9% r/r 
2. Zmiana porządkowa 

1. Ogólne warunki §15 ust 1 pkt 
1) 
„zmiany miesięcznych lub 
kwartalnych lub półrocznych lub 
rocznych wskaźników cen 
towarów i usług 
konsumpcyjnych, 
publikowanych przez Główny 
Urząd Statystyczny, o co 
najmniej 0,10 punktu 
procentowego; w przypadku 
zmiany więcej niż jednego 
wskaźnika, podstawą do zmiany 
jest wskaźnik o najwyższej 
wartości zmiany.” 
2. Zmiana porządkowa 

„17. Sporządzenie zestawienia 
transakcji płatniczych i 
przekazanie go pocztą na terenie 
kraju (wyciągu, zbiorczego 
zestawienia transakcji) częściej 
niż raz w miesiącu – 
każdorazowo: 6,00” 

„23. Przygotowanie i krajowa 
wysyłka zbiorczego zestawienia 
transakcji lub wyciągu, częściej 
niż 1. raz w miesiącu – 
każdorazowo: 6 zł” 

Zmiana porządkowa Zmiana porządkowa 

„18. Powiadomienia o bieżących 
zdarzeniach związanych z 
posiadanym rachunkiem oraz 
wykorzystywaną usługą 
bankowości 
elektronicznej: 
1) pocztą elektroniczną: 0,00 
2) powiadamianie SMS - opłaty 
pobierane w miesięcznych 
cyklach rozliczeniowych, 
liczonych od dnia aktywowania 
usługi: 
a) pakiet 40 SMS – miesięczna 
opłata abonamentowa: 6,00 
b) każdy SMS ponad pakiet oraz 
SMS bez pakietu – opłata 
pobierana zbiorczo: 0,30” 

„17. Powiadomienia e-mail o 
bieżących zdarzeniach na Twoim 
koncie: 0 zł 
18. Powiadomienia SMS o 
bieżących zdarzeniach na Twoim 
koncie: 8 

1) Pakiet 40 SMS – opłata w 
miesięcznych okresach 
rozliczeniowych,  
liczonych od dnia aktywacji 
usługi: 10 zł 
2) Każdy SMS ponad pakiet oraz 
SMS bez pakietu – zbiorcza 
opłata  
w miesięcznych okresach 
rozliczeniowych, liczonych od 
dnia aktywacji usługi: 0,50 zł” 
 

1. Dane GUS wg stanu na 
październik 2022 - zmiana 
rocznych wskaźników cen 
towarów i usług 
konsumpcyjnych o 17,9% r/r 
2. Zmiana porządkowa 

1. Ogólne warunki §15 ust 1 pkt 
1) 
„zmiany miesięcznych lub 
kwartalnych lub półrocznych lub 
rocznych wskaźników cen 
towarów i usług 
konsumpcyjnych, 
publikowanych przez Główny 
Urząd Statystyczny, o co 
najmniej 0,10 punktu 
procentowego; w przypadku 
zmiany więcej niż jednego 
wskaźnika, podstawą do zmiany 
jest wskaźnik o najwyższej 
wartości zmiany.” 
2. Zmiana porządkowa 
 

Brak pozycji „24. Informacja e-mail o 
zmianach sald na koncie – 
opłata miesięczna 8: 3 zł” 

1. Uproszczenie oferty – usługa 
w administrowaniu, brak 
możliwości aktywacji usługi 
2. Zmiana porządkowa 
 

1. Ogólne warunki §15 ust 1 pkt 
6) 
„konieczności dostosowania 
postanowień Taryfy do 
postanowień innych wzorców 
umów PKO Banku Polskiego SA, 
w zakresie dotyczącym tytułów 
opłat i prowizji, niewpływającym 
na wysokość pobieranych opłat i 
prowizji oraz warunki ich 
pobierania” 
2. Zmiana porządkowa 

Brak pozycji „25. „Informacja SMS”: 
codzienne powiadamiania SMS 
o wysokości salda  
lub o 5 ostatnich transakcjach 
na koncie – opłata miesięczna8: 
7 zł” 

1. Uproszczenie oferty – usługa 
w administrowaniu, brak 
możliwości aktywacji usługi 
2. Zmiana porządkowa 
 

1. Ogólne warunki §15 ust 1 pkt 
6) 
„konieczności dostosowania 
postanowień Taryfy do 
postanowień innych wzorców 
umów PKO Banku Polskiego SA, 
w zakresie dotyczącym tytułów 
opłat i prowizji, niewpływającym 
na wysokość pobieranych opłat i 
prowizji oraz warunki ich 
pobierania” 
2. Zmiana porządkowa 

Brak pozycji „26. Pakiet INFO (obejmuje 
usługi z pkt 24 i 25) – miesięczna 
opłata abonamentowa 8: 8 zł” 

1. Uproszczenie oferty – usługa 
w administrowaniu, brak 
możliwości aktywacji usługi 
2. Zmiana porządkowa 
 

1. Ogólne warunki §15 ust 1 pkt 
6) 
„konieczności dostosowania 
postanowień Taryfy do 
postanowień innych wzorców 
umów PKO Banku Polskiego SA, 
w zakresie dotyczącym tytułów 
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opłat i prowizji, niewpływającym 
na wysokość pobieranych opłat i 
prowizji oraz warunki ich 
pobierania” 
2. Zmiana porządkowa 

„19. Sprawdzenie salda na 
rachunku w bankomacie przy 
użyciu karty debetowej: 0,00” 

„19. Sprawdzenie salda w 
naszym bankomacie z użyciem 
karty: 0 zł” 

Zmiana porządkowa Zmiana porządkowa 

„20. Wydrukowanie w 
bankomacie PKO BP SA, przy 
użyciu karty debetowej PKO 
Ekspres, informacji o: 
1) wysokości salda 
rachunku/wolnych środków - za 
każdy wydruk: 1,99 
2) ostatnich 5 transakcjach 
rozliczonych na rachunku - za 
każdy wydruk: 1,99” 

„20. Informacja o wysokości 
salda/ ostatnich rozliczonych 
transakcjach – opłata za każdy 
wydruk w naszym bankomacie z 
użyciem karty: 1,99 zł” 

Zmiana porządkowa Zmiana porządkowa 

Brak pozycji „15. Skorzystanie z Debetu na 
koncie – opłata miesięczna 
pobierana pierwszego dnia,  
w którym skorzystasz z usługi. 
Jeśli masz oprocentowany Debet 
na koncie  
nie pobierzemy tej opłaty: 5 zł7” 

1. Wprowadzenie nowej usługi 
2. Zmiana porządkowa 

1. Ogólne warunki §15 ust 3 
„W przypadku pierwszego 
podwyższenia opłat lub prowizji, 
których wysokość do tej pory 
wynosiła: 
1) 0 zł – opłata w wyniku 
podwyższenia nie może 
przekroczyć 50 zł, 
2) 0% – prowizja w wyniku 
podwyższenia nie może wynosić 
więcej niż 2%” 
2. Zmiana porządkowa 

„21. Sporządzenie i wysłanie 
zawiadomienia/monitu 
związanego z powstaniem 
zadłużenia przeterminowanego: 
4,00” 

„16. Przygotowanie i wysyłka 
zawiadomienia/monitu o 
zadłużeniu przeterminowanym: 4 
zł” 

Zmiana porządkowa Zmiana porządkowa 

„3a) Tryb zwykły – realizacja polecenia 
przelewu SEPA z datą waluty „tomnext”. 
4) Opłata pobierana miesięcznie z dołu, 

uzależniona od liczby autoryzowanych 
transakcji, przy pomocy kodów 

jednorazowych z karty.” 

 
 

„1 Nie pobieramy opłaty, gdy pieniądze 
są przelewane na rachunek: 

1) tego samego posiadacza, 

prowadzony w PKO BP S.A. lub przez 
inne spółki PKO BP S.A. z siedzibą w 

Polsce 

2) PKO Konto Dziecka i posiadasz 
dostęp do usługi bankowości 

elektronicznej do tego rachunku 

3) Karty PKO Junior tego samego 
Posiadacza 

4) Pierwsze Konto Oszczędnościowe 

dziecka z rachunku oszczędnościowo-
rozliczeniowego rodzica 
2 Przelew SEPA Standard oznacza dzień 

udostępnienia kwoty przelewu 
zagranicznego nie później niż 

następnego dnia roboczego 

następującego po dniu otrzymania 
dyspozycji przelewu 

3 Przelew SEPA Pilny oznacza dzień 

udostępnienia kwoty przelewu 
zagranicznego do dyspozycji banku 

otrzymującego w dniu otrzymania 

dyspozycji do godziny wskazanej w 
Komunikacie  

4 Standard oznacza dzień udostępnienia 

kwoty przelewu zagranicznego do 
dyspozycji banku otrzymującego nie 

później niż następnego dnia roboczego 

następującego po dniu otrzymania 
dyspozycji przelewu zagranicznego 

wysyłanego do SEPA w walucie EUR 

albo, drugiego dnia roboczego 
następującego po dniu otrzymania 

dyspozycji w przypadku pozostałych 

rodzajów przelewów zagranicznych 

5 Pilny oznacza dzień udostępnienia 

kwoty przelewu zagranicznego do 

dyspozycji banku otrzymującego nie 
później niż następnego dnia roboczego 

następującego po dniu otrzymania 

dyspozycji 
6 Data uruchomienia i dostępność usługi 

zostaną podane w Komunikacie 

7 Za skorzystanie z Debetu na koncie do 
10 zł opłata nie jest pobierana 

8 Nie dotyczy powiadomień o 

obciążeniach na koncie wysyłanych bez 

Zmiana porządkowa Zmiana porządkowa 
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opłat po każdej wykonanej przez Ciebie 

transakcji oraz marży przy 

przewalutowaniach transakcji kartą 

9 Pobieramy opłatę miesięcznie z dołu, w 

zależności od liczby transakcji, które 

autoryzujesz kodami jednorazowymi” 

 
 
17. PKO Konto za Zero zastępuje konto działające do 31 maja 2023 r. pod nazwą: Konto Ulubione Adm. (oferowane do 30 
października 2014 r.). 
 
18. Dotychczasowa nazwa CZĘŚĆ I. RACHUNKI BANKOWE zostaje zmieniona na: CZĘŚĆ I. RACHUNKI BANKOWE W OFERCIE. 
 
19. Dotychczasowy DZIAŁ VI. RACHUNKI BANKOWE WYCOFANE Z OFERTY ORAZ KARTY DEBETOWE W FORMIE TRADYCYJNEJ – 
TABELA NR 3 zostaje zamieniony na zostaje zamieniony na DZIAŁ I. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE ORAZ 
KARTY DEBETOWE W FORMIE TRADYCYJNEJ – TABELA NR 1. 

 
20. Wskazane poniżej pozycje oraz sekcje Konta Ulubionego Adm. (oferowanego do 30 października 2014 r.) otrzymują nowe 
brzmienie lub zmieniają numerację lub położenie w Taryfie: 

 

Gdzie i co się zmienia: Powód 
(okoliczność faktyczna) zmiany Podstawa prawna zmiany 

Przed zmianą: Po zmianie: 

„CZĘŚĆ I. RACHUNKI 
BANKOWE” 

„CZĘŚĆ I. RACHUNKI BANKOWE 
W OFERCIE” 

Zmiana porządkowa Zmiana porządkowa 

„DZIAŁ VI. RACHUNKI 
BANKOWE WYCOFANE Z 
OFERTY ORAZ KARTY 
DEBETOWE W FORMIE 
TRADYCYJNEJ - TABELA NR 3” 

„DZIAŁ I. RACHUNKI 
OSZCZĘDNOŚCIOWO-
ROZLICZENIOWE ORAZ KARTY 
DEBETOWE W FORMIE 
TRADYCYJNEJ – TABELA NR 1” 

Zmiana porządkowa Zmiana porządkowa 

„Konto Ulubione Adm.  
(oferowane do 30 października 
2014 r.)” 

„PKO Konto za Zero” 
 

Uproszczenie oferty Zmiana porządkowa 

„1. Prowadzenie rachunku 
płatniczego – miesięcznie 
0,00” 

„1. Prowadzenie konta – opłata 
miesięczna: 0 zł” 

Zmiana porządkowa 
 

Zmiana porządkowa 
 

„2. Polecenie przelewu 
wewnętrznego: 
1) pomiędzy rachunkami tego 
samego Posiadacza rachunku, 
prowadzonymi w PKO BP SA 
oraz przez inne spółki PKO BP SA 
z siedzibą na terytorium RP: 0,00 
2) na pozostałe rachunki 
prowadzone w PKO BP SA: 
a) w oddziale PKO BP SA lub za 
pośrednictwem usługi 
bankowości telefonicznej: 5,99 
b) za pośrednictwem usługi 
bankowości elektronicznej: 0,00” 

„6. Przelewy krajowe: 
2) przelew wewnętrzny albo 
standardowy: 
- Serwis internetowy iPKO 
Aplikacja mobilna IKO: 0 zł 
- Placówka Infolinia: 10 zł1” 
 

1. Dane GUS wg stanu na 
październik 2022 - zmiana 
rocznych wskaźników cen 
towarów i usług 
konsumpcyjnych o 17,9% r/r 
2. Zmiana porządkowa 

1. Ogólne warunki §15 ust 1 pkt 
1) 
„zmiany miesięcznych lub 
kwartalnych lub półrocznych lub 
rocznych wskaźników cen 
towarów i usług 
konsumpcyjnych, 
publikowanych przez Główny 
Urząd Statystyczny, o co 
najmniej 0,10 punktu 
procentowego; w przypadku 
zmiany więcej niż jednego 
wskaźnika, podstawą do zmiany 
jest wskaźnik o najwyższej 
wartości zmiany.” 
2. Zmiana porządkowa 
 

„3. Polecenie przelewu: 
1) standardowe: 
a) w oddziale PKO BP SA lub za 
pośrednictwem usługi 
bankowości telefonicznej: 8,00 
b) za pośrednictwem usługi 
bankowości elektronicznej: 0,00” 

„3. Polecenie przelewu: 
2) natychmiastowe 
a) w oddziale PKO BP SA lub za 
pośrednictwem usługi 
bankowości telefonicznej: 11,99 
b) za pośrednictwem usługi 
bankowości elektronicznej 4,99” 

„6. Przelewy krajowe: 
3) przelew natychmiastowy: 
- Serwis internetowy iPKO 
Aplikacja mobilna IKO: 4,99 zł 
- Placówka Infolinia: 11,99 zł” 
 
 

Zmiana porządkowa Zmiana porządkowa 

„3. Polecenie przelewu 
3) na telefon BLIK: 0,00” 

„6. Przelewy krajowe: 
1) przelew na telefon BLIK 
- Serwis internetowy iPKO 
Aplikacja mobilna IKO: 0 zł 
- Placówka Infolinia: x” 

Zmiana porządkowa Zmiana porządkowa 

„3. Polecenie przelewu 
4) za pośrednictwem systemu 
SORBNET 2: 30,00” 

„6. Przelewy krajowe: 
4) przelew SORBNET 2 
- Serwis internetowy iPKO 
Aplikacja mobilna IKO: 45 zł 
- Placówka Infolinia: 45 zł” 
 

1. Dane GUS wg stanu na 
październik 2022 - zmiana 
rocznych wskaźników cen 
towarów i usług 
konsumpcyjnych o 17,9% r/r 
2. Zmiana porządkowa 

1. Ogólne warunki §15 ust 1 pkt 
1) 
„zmiany miesięcznych lub 
kwartalnych lub półrocznych lub 
rocznych wskaźników cen 
towarów i usług 
konsumpcyjnych, 
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publikowanych przez Główny 
Urząd Statystyczny, o co 
najmniej 0,10 punktu 
procentowego; w przypadku 
zmiany więcej niż jednego 
wskaźnika, podstawą do zmiany 
jest wskaźnik o najwyższej 
wartości zmiany.” 
2. Zmiana porządkowa 

„4. Przelewy 
zagraniczne/walutowe: 
1) polecenie przelewu SEPA w 
trybie zwykłym: 3a) 

a) w oddziale PKO BP SA lub za 
pośrednictwem usługi 
bankowości telefonicznej: 8,00 
b) za pośrednictwem usługi 
bankowości elektronicznej: 0,00 
2) pozostałe przelewy 
zagraniczne/walutowe: zgodnie z 
Częścią V”” 
 

„7. Przelewy 
zagraniczne/walutowe: 
1) Przelewy w walucie obcej do 
polskich banków: 
a) Standard, przelew SEPA 2: 
- Serwis internetowy iPKO 
Aplikacja mobilna IKO: 0 zł 
- Placówka Infolinia: 10 zł 
b) Pilny, przelew SEPA 3: 
- Serwis internetowy iPKO 
Aplikacja mobilna IKO: 25 zł 
- Placówka Infolinia: 50 zł 
c) Standard, w walucie innej niż 
EUR 4: 
- Serwis internetowy iPKO 
Aplikacja mobilna IKO: 25 zł 
- Placówka Infolinia: 50 zł 
d) Pilny, w walucie innej niż EUR 
5 Tryb pilny (bez przelewu SEPA): 
- Serwis internetowy iPKO 
Aplikacja mobilna IKO: 55 zł 
- Placówka Infolinia: 80 zł 
2) Przelewy do banków 
zagranicznych: 
a) Standard, przelew SEPA 2: 
- Serwis internetowy iPKO 
Aplikacja mobilna IKO: 0 zł 
- Placówka Infolinia: 10 zł 
b) Pilny, przelew SEPA 3: 
- Serwis internetowy iPKO 
Aplikacja mobilna IKO: 25 zł 
- Placówka Infolinia: 50 zł 
c) Standard (bez przelewu SEPA) 
4: 
- Serwis internetowy iPKO 
Aplikacja mobilna IKO: 25 zł 
- Placówka Infolinia: 50 zł 
d) Pilny (bez przelewu SEPA) 5: 
- Serwis internetowy iPKO 
Aplikacja mobilna IKO: 105 zł 
- Placówka Infolinia: 130 zł 
Sprawdź pozostałe opłaty 
dotyczące m.in. odbierania 
przelewów zagranicznych w 
Części VII „Przelewy 
zagraniczne/walutowe”” 

1. Dane GUS wg stanu na 
październik 2022 - zmiana 
rocznych wskaźników cen 
towarów i usług 
konsumpcyjnych o 17,9% r/r 
2. Zmiana nazewnictwa 
3. Zmiana porządkowa 

1. Ogólne warunki §15 ust 1 pkt 
1) 
„zmiany miesięcznych lub 
kwartalnych lub półrocznych lub 
rocznych wskaźników cen 
towarów i usług 
konsumpcyjnych, 
publikowanych przez Główny 
Urząd Statystyczny, o co 
najmniej 0,10 punktu 
procentowego; w przypadku 
zmiany więcej niż jednego 
wskaźnika, podstawą do zmiany 
jest wskaźnik o najwyższej 
wartości zmiany.” 
2. Ogólne warunki §15 ust 1 pkt 
6) 
„konieczności dostosowania 
postanowień Taryfy do 
postanowień innych wzorców 
umów PKO Banku Polskiego SA, 
w zakresie dotyczącym tytułów 
opłat i prowizji, niewpływającym 
na wysokość pobieranych opłat i 
prowizji oraz warunki ich 
pobierania” 
3. Zmiana porządkowa 
 
 

„5. Ustanowienie lub modyfikacja 
zlecenia stałego: 
1) w oddziale PKO BP SA lub za 
pośrednictwem usługi 
bankowości telefonicznej: 2,99 
2) za pośrednictwem usługi 
bankowości elektronicznej: 0,00” 

„8. Ustanowienie lub zmiana 
zlecenia stałego: 
- Serwis internetowy iPKO 
Aplikacja mobilna IKO: 0 zł 
- Placówka Infolinia: 2,99 zł1” 
 

Zmiana porządkowa Zmiana porządkowa 

„6. Realizacja – za każdą 
płatność: 
1) zlecenia zmiennego lub 
polecenia zapłaty: 1,00 
2) zlecenia stałego: 0,00 
3) zlecenia "Płatności ustalonej" 
(usługa w administrowaniu od 
dnia 24 lipca 2015 r.): 2,99” 

„9. Realizacja zlecenia 
zmiennego lub polecenia 
zapłaty: 
- Serwis internetowy iPKO 
Aplikacja mobilna IKO: 1 zł 
- Placówka Infolinia: 1 zł 
10. Realizacja zlecenia stałego: 
- Serwis internetowy iPKO 
Aplikacja mobilna IKO: 0 zł 
- Placówka Infolinia: 0 zł 
27. „Płatność ustalona” - usługa 
w administrowaniu od 24 lipca 
2015 r.: 0 zł” 

1. Obniżenie opłaty 
2. Zmiana porządkowa 

1. Ogólne warunki §15 ust 6 
„Niezależnie od okoliczności 
wymienionych w ust. 1, PKO 
Bank Polski SA w każdym czasie 
ma prawo dokonać zmian opłat 
lub prowizji określonych w 
Taryfie polegających na ich 
obniżeniu, zmianach warunków 
ich pobierania na korzystniejsze 
dla Klienta lub zaprzestaniu ich 
pobierania.” 
2. Zmiana porządkowa 
 

„7. Obsługa karty debetowej - 
opłata roczna dla Posiadacza lub 
Użytkownika karty - za każdą 
kartę: x” 

Usunięto zapis Zmiana porządkowa Zmiana porządkowa 
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„8. Obsługa karty debetowej - 
opłata miesięczna dla 
Posiadacza lub Użytkownika 
karty – za każdą kartę: 
0,00 - gdy dokonano transakcji 
bezgotówkowych (z wyjątkiem 
przelewów) na kwotę min. 300 zł 
kartą debetową wydaną do 
rachunku  
9,90 - w pozostałych 
przypadkach” 

„2. Obsługa karty – opłata 
miesięczna:  
0 zł - gdy w okresie 
rozliczeniowym karty zrobisz  
min. 5 transakcji 
bezgotówkowych kartą  
lub BLIKIEM (z wyłączeniem 
przelewów) 
10 zł - w pozostałych 
przypadkach” 

1. Dane GUS wg stanu na 
październik 2022 - zmiana 
rocznych wskaźników cen 
towarów i usług 
konsumpcyjnych o 17,9% r/r 
2. Uproszczenie oferty 
3. Zmiana porządkowa 
 

1. Ogólne warunki §15 ust 1 pkt 
1) 
„zmiany miesięcznych lub 
kwartalnych lub półrocznych lub 
rocznych wskaźników cen 
towarów i usług 
konsumpcyjnych, 
publikowanych przez Główny 
Urząd Statystyczny, o co 
najmniej 0,10 punktu 
procentowego; w przypadku 
zmiany więcej niż jednego 
wskaźnika, podstawą do zmiany 
jest wskaźnik o najwyższej 
wartości zmiany.” 
2. Ogólne warunki §15 ust 1 pkt 
6) 
„konieczności dostosowania 
postanowień Taryfy do 
postanowień innych wzorców 
umów PKO Banku Polskiego SA, 
w zakresie dotyczącym tytułów 
opłat i prowizji, niewpływającym 
na wysokość pobieranych opłat i 
prowizji oraz warunki ich 
pobierania” 
3. Zmiana porządkowa 

„9. Wznowienie karty płatniczej: 
0,00” 

Usunięto zapis Zmiana porządkowa Zmiana porządkowa 

Brak pozycji „3. Wydanie karty ze 
standardowym wizerunkiem lub 
wznowienie karty  
z wizerunkiem z galerii: 0 zł” 

Zmiana porządkowa Zmiana porządkowa 

„10. Wydanie karty płatniczej z 
wizerunkiem z galerii albo 
zmiana standardowego 
wizerunku karty na wizerunek 
z galerii albo zmiana wizerunku 
karty w ramach galerii: 14,90” 

„4. Wydanie karty z wizerunkiem 
z galerii/zmiana standardowego 
wizerunku  
na wizerunek z galerii/zmiana 
wizerunku karty w ramach 
galerii: 14,90 zł” 

Zmiana porządkowa Zmiana porządkowa 

„11. Przewalutowanie transakcji 
płatniczej dokonanej kartą 
wydaną w ramach organizacji 
Visa w walucie innej niż waluta 
polska, rozliczonych na rachunku 
głównym prowadzonym w 
złotych (w tym transgranicznej 
transakcji płatniczej przy użyciu 
karty debetowej do płatności 
bezgotówkowych oraz 
transgranicznej transakcji 
płatniczej przy użyciu karty 
debetowej do płatności 
gotówkowych) – od wartości 
transakcji płatniczej: 3,5%” 

„5. Przewalutowanie transakcji 
kartą VISA w walucie innej niż 
PLN rozliczonej na koncie 
głównym w PLN (w tym wypłaty 
z konta na terytorium innego niż 
Polska kraju EOG oraz płatności 
kartą na terytorium innego niż 
Polska kraju EOG): 4% od 
wartości transakcji” 

1. Dane GUS wg stanu na 
październik 2022 - zmiana 
rocznych wskaźników cen 
towarów i usług 
konsumpcyjnych o 17,9% r/r 
2. Zmiana porządkowa 

1. Ogólne warunki §15 ust 1 pkt 
1) 
„zmiany miesięcznych lub 
kwartalnych lub półrocznych lub 
rocznych wskaźników cen 
towarów i usług 
konsumpcyjnych, 
publikowanych przez Główny 
Urząd Statystyczny, o co 
najmniej 0,10 punktu 
procentowego; w przypadku 
zmiany więcej niż jednego 
wskaźnika, podstawą do zmiany 
jest wskaźnik o najwyższej 
wartości zmiany.” 
2. Zmiana porządkowa 

Brak pozycji „13. Wpłaty gotówki kartą do 
konta lub BLIKIEM: 
1) wpłata w naszych 
wpłatomatach: 0 zł 
2) wpłata w kraju we 
wpłatomatach innych niż nasze6: 
0,5% od wartości transakcji min. 
2 zł” 

1. Wprowadzenie nowej usługi 
2. Zmiana porządkowa 

1. Ogólne warunki §15 ust 3 
„W przypadku pierwszego 
podwyższenia opłat lub prowizji, 
których wysokość do tej pory 
wynosiła: 
1) 0 zł – opłata w wyniku 
podwyższenia nie może 
przekroczyć 50 zł, 
2) 0% – prowizja w wyniku 
podwyższenia nie może wynosić 
więcej niż 2%” 
2. Zmiana porządkowa 

Brak pozycji „14. Wpłaty gotówki w naszych 
placówkach: 
1) pierwsza wpłata w danym 
miesiącu kalendarzowym: 0 zł 
2) kolejne wpłaty w danym 
miesiącu kalendarzowym:  
10 zł”  

1. Dane GUS wg stanu na 
październik 2022 - zmiana 
rocznych wskaźników cen 
towarów i usług 
konsumpcyjnych o 17,9% r/r 
2. Zmiana porządkowa 

1. Ogólne warunki §15 ust 1 pkt 
1) 
„zmiany miesięcznych lub 
kwartalnych lub półrocznych lub 
rocznych wskaźników cen 
towarów i usług 
konsumpcyjnych, 
publikowanych przez Główny 
Urząd Statystyczny, o co 
najmniej 0,10 punktu 
procentowego; w przypadku 
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zmiany więcej niż jednego 
wskaźnika, podstawą do zmiany 
jest wskaźnik o najwyższej 
wartości zmiany.” 
2. Zmiana porządkowa 

„12. Wypłaty gotówki w 
agencjach PKO BP SA (w 
walucie polskiej) lub w 
oddziałach PKO BP SA: 0,00” 

„12. Wypłaty gotówki w naszych 
placówkach: 
1) pierwsza wypłata w danym 
miesiącu kalendarzowym: 0 zł 
2) kolejna wypłata w danym 
miesiącu kalendarzowym:      10 
zł” 

1. Dane GUS wg stanu na 
październik 2022 - zmiana 
rocznych wskaźników cen 
towarów i usług 
konsumpcyjnych o 17,9% r/r 
2. Zmiana porządkowa 

1. Ogólne warunki §15 ust 1 pkt 
1) 
„zmiany miesięcznych lub 
kwartalnych lub półrocznych lub 
rocznych wskaźników cen 
towarów i usług 
konsumpcyjnych, 
publikowanych przez Główny 
Urząd Statystyczny, o co 
najmniej 0,10 punktu 
procentowego; w przypadku 
zmiany więcej niż jednego 
wskaźnika, podstawą do zmiany 
jest wskaźnik o najwyższej 
wartości zmiany.” 
2. Zmiana porządkowa 

„13. Wypłaty gotówki - przy 
użyciu karty debetowej PKO 
Ekspres lub przy użyciu BLIK- za 
każdą transakcję od jej wartości, 
z wyjątkiem ppkt 4: 
1) w bankomatach PKO BP SA: 
0,00 
2) w bankomatach innych niż 
PKO BP SA w kraju: 0,00 
3) w bankomatach innych niż 
PKO BP SA za granicą (w tym 
transgraniczne transakcje 
płatnicze przy użyciu karty 
debetowej do płatności 
gotówkowych): 0,00 
4) towarzysząca transakcji 
bezgotówkowej (Cashback) – za 
każdą transakcję: 1,00 
5) w urzędach pocztowych: 3% 
nie mniej niż 5,00 
6) w oddziałach banków innych 
niż PKO BP SA lub punktach 
świadczących usługi wypłaty 
gotówki w terminalu płatniczym 
(w tym transgraniczne 
transakcje płatnicze przy użyciu 
karty debetowej do płatności 
gotówkowych): 3% nie mniej niż 
10,00” 

„11. Wypłaty gotówki: 
1) wypłata kartą lub BLIKIEM w 
kraju w naszych bankomatach: 0 
zł 
2) wypłata kartą lub BLIKIEM za 
granicą w bankomatach innych 
niż nasze (w tym wypłata z 
konta na terytorium innego niż 
Polska kraju EOG):  0 zł 
3) wypłaty BLIKIEM w kraju w 
bankomatach innych niż nasze: 
0 zł 
4) wypłata kartą w kraju w 
bankomatach innych niż nasze: 
10 zł 
5) wypłata kartą w ramach 
usługi Cashback: 2 zł 
6) wypłata kartą w oddziałach 
banków innych niż nasze lub w 
terminalu płatniczym w 
punktach wypłat i urzędach 
pocztowych (w tym wypłata z 
konta na terytorium innego niż 
Polska kraju EOG): 3% od 
wartości transakcji min. 10 zł” 

1. Dane GUS wg stanu na 
październik 2022 - zmiana 
rocznych wskaźników cen 
towarów i usług 
konsumpcyjnych o 17,9% r/r 
2. Zmiana porządkowa 

1. Ogólne warunki §15 ust 1 pkt 
1) 
„zmiany miesięcznych lub 
kwartalnych lub półrocznych lub 
rocznych wskaźników cen 
towarów i usług 
konsumpcyjnych, 
publikowanych przez Główny 
Urząd Statystyczny, o co 
najmniej 0,10 punktu 
procentowego; w przypadku 
zmiany więcej niż jednego 
wskaźnika, podstawą do zmiany 
jest wskaźnik o najwyższej 
wartości zmiany.” 
2. Zmiana porządkowa 
 

„14. Wpłaty gotówki w walutach 
obcych wnoszone w monetach: 
x” 

Usunięto zapis Zmiana porządkowa Zmiana porządkowa 

„15. Zmiana rachunku ze 
wspólnego na indywidualny i 
odwrotnie: 30,00” 

„21. Zmiana konta ze wspólnego 
na indywidualny i odwrotnie - 
opłata za każdą zmianę: 25 zł” 

1. Obniżenie opłaty 
2. Zmiana porządkowa 

1. Ogólne warunki §15 ust 6 
„Niezależnie od okoliczności 
wymienionych w ust. 1, PKO 
Bank Polski SA w każdym czasie 
ma prawo dokonać zmian opłat 
lub prowizji określonych w 
Taryfie polegających na ich 
obniżeniu, zmianach warunków 
ich pobierania na korzystniejsze 
dla Klienta lub zaprzestaniu ich 
pobierania.” 
2. Zmiana porządkowa 

„16. Przeprowadzenie autoryzacji 
przelewu oraz ustanowienia, 
modyfikacji lub usunięcia 
zlecenia płatniczego/odbiorcy 
przy użyciu kodu jednorazowego 
za pośrednictwem usługi 
bankowości elektronicznej lub 
usługi bankowości 
telefonicznej4): 0,29” 

„22. Autoryzacja przelewu oraz 
ustanowienie, zmiana lub 
usunięcie zlecenia 
płatniczego/odbiorcy przy 
użyciu kodu z karty kodów9: 0,50 
zł” 

1. Dane GUS wg stanu na 
październik 2022 - zmiana 
rocznych wskaźników cen 
towarów i usług 
konsumpcyjnych o 17,9% r/r 
2. Zmiana porządkowa 

1. Ogólne warunki §15 ust 1 pkt 
1) 
„zmiany miesięcznych lub 
kwartalnych lub półrocznych lub 
rocznych wskaźników cen 
towarów i usług 
konsumpcyjnych, 
publikowanych przez Główny 
Urząd Statystyczny, o co 
najmniej 0,10 punktu 
procentowego; w przypadku 
zmiany więcej niż jednego 
wskaźnika, podstawą do zmiany 



Strona 29/144 
 

jest wskaźnik o najwyższej 
wartości zmiany.” 
2. Zmiana porządkowa 

„17. Sporządzenie zestawienia 
transakcji płatniczych i 
przekazanie go pocztą na terenie 
kraju (wyciągu, zbiorczego 
zestawienia transakcji) częściej 
niż raz w miesiącu – 
każdorazowo: 6,00” 

„23. Przygotowanie i krajowa 
wysyłka zbiorczego zestawienia 
transakcji lub wyciągu, częściej 
niż 1. raz w miesiącu – 
każdorazowo: 6 zł” 

Zmiana porządkowa Zmiana porządkowa 

„18. Powiadomienia o bieżących 
zdarzeniach związanych z 
posiadanym rachunkiem oraz 
wykorzystywaną usługą 
bankowości 
elektronicznej: 
1) pocztą elektroniczną: 0,00 
2) powiadamianie SMS - opłaty 
pobierane w miesięcznych 
cyklach rozliczeniowych, 
liczonych od dnia aktywowania 
usługi: 
a) pakiet 40 SMS – miesięczna 
opłata abonamentowa: 6,00 
b) każdy SMS ponad pakiet oraz 
SMS bez pakietu – opłata 
pobierana zbiorczo: 0,30” 

„17. Powiadomienia e-mail o 
bieżących zdarzeniach na Twoim 
koncie: 0 zł 
18. Powiadomienia SMS o 
bieżących zdarzeniach na Twoim 
koncie: 8 

1) Pakiet 40 SMS – opłata w 
miesięcznych okresach 
rozliczeniowych,  
liczonych od dnia aktywacji 
usługi: 10 zł 
2) Każdy SMS ponad pakiet oraz 
SMS bez pakietu – zbiorcza 
opłata  
w miesięcznych okresach 
rozliczeniowych, liczonych od 
dnia aktywacji usługi: 0,50 zł” 
 

1. Dane GUS wg stanu na 
październik 2022 - zmiana 
rocznych wskaźników cen 
towarów i usług 
konsumpcyjnych o 17,9% r/r 
2. Zmiana porządkowa 

1. Ogólne warunki §15 ust 1 pkt 
1) 
„zmiany miesięcznych lub 
kwartalnych lub półrocznych lub 
rocznych wskaźników cen 
towarów i usług 
konsumpcyjnych, 
publikowanych przez Główny 
Urząd Statystyczny, o co 
najmniej 0,10 punktu 
procentowego; w przypadku 
zmiany więcej niż jednego 
wskaźnika, podstawą do zmiany 
jest wskaźnik o najwyższej 
wartości zmiany.” 
2. Zmiana porządkowa 
 

Brak pozycji „24. Informacja e-mail o 
zmianach sald na koncie – 
opłata miesięczna 8: 3 zł” 

1. Uproszczenie oferty – usługa 
w administrowaniu, brak 
możliwości aktywacji usługi 
2. Zmiana porządkowa 
 

1. Ogólne warunki §15 ust 1 pkt 
6) 
„konieczności dostosowania 
postanowień Taryfy do 
postanowień innych wzorców 
umów PKO Banku Polskiego SA, 
w zakresie dotyczącym tytułów 
opłat i prowizji, niewpływającym 
na wysokość pobieranych opłat i 
prowizji oraz warunki ich 
pobierania” 
2. Zmiana porządkowa 

Brak pozycji „25. „Informacja SMS”: 
codzienne powiadamiania SMS 
o wysokości salda lub o 5 
ostatnich transakcjach na 
koncie – opłata miesięczna8:    7 
zł” 

1. Uproszczenie oferty – usługa 
w administrowaniu, brak 
możliwości aktywacji usługi 
2. Zmiana porządkowa 
 

1. Ogólne warunki §15 ust 1 pkt 
6) 
„konieczności dostosowania 
postanowień Taryfy do 
postanowień innych wzorców 
umów PKO Banku Polskiego SA, 
w zakresie dotyczącym tytułów 
opłat i prowizji, niewpływającym 
na wysokość pobieranych opłat i 
prowizji oraz warunki ich 
pobierania” 
2. Zmiana porządkowa 

Brak pozycji „26. Pakiet INFO (obejmuje 
usługi z pkt 24 i 25) – miesięczna 
opłata abonamentowa 8: 8 zł” 

1. Uproszczenie oferty – usługa 
w administrowaniu, brak 
możliwości aktywacji usługi 
2. Zmiana porządkowa 
 

1. Ogólne warunki §15 ust 1 pkt 
6) 
„konieczności dostosowania 
postanowień Taryfy do 
postanowień innych wzorców 
umów PKO Banku Polskiego SA, 
w zakresie dotyczącym tytułów 
opłat i prowizji, niewpływającym 
na wysokość pobieranych opłat i 
prowizji oraz warunki ich 
pobierania” 
2. Zmiana porządkowa 

„19. Sprawdzenie salda na 
rachunku w bankomacie przy 
użyciu karty debetowej: 0,00” 

„19. Sprawdzenie salda w 
naszym bankomacie z użyciem 
karty: 0 zł” 

Zmiana porządkowa Zmiana porządkowa 

„20. Wydrukowanie w 
bankomacie PKO BP SA, przy 
użyciu karty debetowej PKO 
Ekspres, informacji o: 
1) wysokości salda 
rachunku/wolnych środków - za 
każdy wydruk: 1,99 
2) ostatnich 5 transakcjach 
rozliczonych na rachunku - za 
każdy wydruk: 1,99” 

„20. Informacja o wysokości 
salda/ ostatnich rozliczonych 
transakcjach – opłata za każdy 
wydruk w naszym bankomacie z 
użyciem karty: 1,99 zł” 

Zmiana porządkowa Zmiana porządkowa 
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Brak pozycji „15. Skorzystanie z Debetu na 
koncie – opłata miesięczna 
pobierana pierwszego dnia,  
w którym skorzystasz z usługi. 
Jeśli masz oprocentowany Debet 
na koncie nie pobierzemy tej 
opłaty: 5 zł7” 

1. Wprowadzenie nowej usługi 
2. Zmiana porządkowa 

1. Ogólne warunki §15 ust 3 
„W przypadku pierwszego 
podwyższenia opłat lub prowizji, 
których wysokość do tej pory 
wynosiła: 
1) 0 zł – opłata w wyniku 
podwyższenia nie może 
przekroczyć 50 zł, 
2) 0% – prowizja w wyniku 
podwyższenia nie może wynosić 
więcej niż 2%” 
2. Zmiana porządkowa 

„21. Sporządzenie i wysłanie 
zawiadomienia/monitu 
związanego z powstaniem 
zadłużenia przeterminowanego: 
4,00” 

„16. Przygotowanie i wysyłka 
zawiadomienia/monitu o 
zadłużeniu przeterminowanym: 4 
zł” 

Zmiana porządkowa Zmiana porządkowa 

„3a) Tryb zwykły – realizacja polecenia 
przelewu SEPA z datą waluty „tomnext”. 
4) Opłata pobierana miesięcznie z dołu, 

uzależniona od liczby autoryzowanych 
transakcji, przy pomocy kodów 

jednorazowych z karty.” 

 
 

„1 Nie pobieramy opłaty, gdy pieniądze 
są przelewane na rachunek: 

1) tego samego posiadacza, 

prowadzony w PKO BP S.A. lub przez 
inne spółki PKO BP S.A. z siedzibą w 

Polsce 

2) PKO Konto Dziecka i posiadasz 
dostęp do usługi bankowości 

elektronicznej do tego rachunku 

3) Karty PKO Junior tego samego 
Posiadacza 

4) Pierwsze Konto Oszczędnościowe 

dziecka z rachunku oszczędnościowo-
rozliczeniowego rodzica 
2 Przelew SEPA Standard oznacza dzień 

udostępnienia kwoty przelewu 
zagranicznego nie później niż 

następnego dnia roboczego 

następującego po dniu otrzymania 
dyspozycji przelewu 

3 Przelew SEPA Pilny oznacza dzień 

udostępnienia kwoty przelewu 
zagranicznego do dyspozycji banku 

otrzymującego w dniu otrzymania 

dyspozycji do godziny wskazanej w 
Komunikacie  

4 Standard oznacza dzień udostępnienia 

kwoty przelewu zagranicznego do 
dyspozycji banku otrzymującego nie 

później niż następnego dnia roboczego 

następującego po dniu otrzymania 
dyspozycji przelewu zagranicznego 

wysyłanego do SEPA w walucie EUR 

albo, drugiego dnia roboczego 
następującego po dniu otrzymania 

dyspozycji w przypadku pozostałych 

rodzajów przelewów zagranicznych 

5 Pilny oznacza dzień udostępnienia 

kwoty przelewu zagranicznego do 

dyspozycji banku otrzymującego nie 
później niż następnego dnia roboczego 

następującego po dniu otrzymania 

dyspozycji 
6 Data uruchomienia i dostępność usługi 

zostaną podane w Komunikacie 

7 Za skorzystanie z Debetu na koncie do 
10 zł opłata nie jest pobierana 

8 Nie dotyczy powiadomień o 

obciążeniach na koncie wysyłanych bez 
opłat po każdej wykonanej przez Ciebie 

transakcji oraz marży przy 

przewalutowaniach transakcji kartą 

9 Pobieramy opłatę miesięcznie z dołu, w 

zależności od liczby transakcji, które 

autoryzujesz kodami jednorazowymi” 

Zmiana porządkowa Zmiana porządkowa 

 
 
21. PKO Konto za Zero zastępuje konto działające do 31 maja 2023 r. pod nazwą: Konto Codzienne Adm. (oferowane do 30 
października 2014 r.). 
 
22. Dotychczasowa nazwa CZĘŚĆ I. RACHUNKI BANKOWE zostaje zmieniona na: CZĘŚĆ I. RACHUNKI BANKOWE W OFERCIE. 
 
23. Dotychczasowy DZIAŁ VI. RACHUNKI BANKOWE WYCOFANE Z OFERTY ORAZ KARTY DEBETOWE W FORMIE TRADYCYJNEJ – 
TABELA NR 3 zostaje zamieniony na zostaje zamieniony na DZIAŁ I. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE ORAZ 
KARTY DEBETOWE W FORMIE TRADYCYJNEJ – TABELA NR 1. 

 
24. Wskazane poniżej pozycje oraz sekcje Konta Codziennego Adm. (oferowanego do 30 października 2014 r.) otrzymują nowe 
brzmienie lub zmieniają numerację lub położenie w Taryfie: 
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Gdzie i co się zmienia: Powód 
(okoliczność faktyczna) zmiany Podstawa prawna zmiany 

Przed zmianą: Po zmianie: 

„CZĘŚĆ I. RACHUNKI 
BANKOWE” 

„CZĘŚĆ I. RACHUNKI BANKOWE 
W OFERCIE” 

Zmiana porządkowa Zmiana porządkowa 

„DZIAŁ VI. RACHUNKI 
BANKOWE WYCOFANE Z 
OFERTY ORAZ KARTY 
DEBETOWE W FORMIE 
TRADYCYJNEJ - TABELA NR 3” 

„DZIAŁ I. RACHUNKI 
OSZCZĘDNOŚCIOWO-
ROZLICZENIOWE ORAZ KARTY 
DEBETOWE W FORMIE 
TRADYCYJNEJ – TABELA NR 1” 

Zmiana porządkowa Zmiana porządkowa 

„Konto Codzienne Adm.  
(oferowane do 30 października 
2014 r.)” 

„PKO Konto za Zero” 
 

Uproszczenie oferty Zmiana porządkowa 

„1. Prowadzenie rachunku 
płatniczego – miesięcznie 
5,00 - gdy dokonano transakcji 
bezgotówkowych na kwotę min. 
100 zł kartą debetową wydaną 
do rachunku 2)  
9,00 - w pozostałych 
przypadkach” 

„1. Prowadzenie konta – opłata 
miesięczna: 0 zł” 

Obniżenie opłaty 
 

Ogólne warunki §15 ust 6 
„Niezależnie od okoliczności 
wymienionych w ust. 1, PKO 
Bank Polski SA w każdym czasie 
ma prawo dokonać zmian opłat 
lub prowizji określonych w 
Taryfie polegających na ich 
obniżeniu, zmianach warunków 
ich pobierania na korzystniejsze 
dla Klienta lub zaprzestaniu ich 
pobierania.” 

„2. Polecenie przelewu 
wewnętrznego: 
1) pomiędzy rachunkami tego 
samego Posiadacza rachunku, 
prowadzonymi w PKO BP SA 
oraz przez inne spółki PKO BP SA 
z siedzibą na terytorium RP: 0,00 
2) na pozostałe rachunki 
prowadzone w PKO BP SA: 
a) w oddziale PKO BP SA lub za 
pośrednictwem usługi 
bankowości telefonicznej: 5,99 
b) za pośrednictwem usługi 
bankowości elektronicznej: 0,00” 

„6. Przelewy krajowe: 
2) przelew wewnętrzny albo 
standardowy: 
- Serwis internetowy iPKO 
Aplikacja mobilna IKO: 0 zł 
- Placówka Infolinia: 10 zł1” 
 

1. Dane GUS wg stanu na 
październik 2022 - zmiana 
rocznych wskaźników cen 
towarów i usług 
konsumpcyjnych o 17,9% r/r 
2. Zmiana porządkowa 

1. Ogólne warunki §15 ust 1 pkt 
1) 
„zmiany miesięcznych lub 
kwartalnych lub półrocznych lub 
rocznych wskaźników cen 
towarów i usług 
konsumpcyjnych, 
publikowanych przez Główny 
Urząd Statystyczny, o co 
najmniej 0,10 punktu 
procentowego; w przypadku 
zmiany więcej niż jednego 
wskaźnika, podstawą do zmiany 
jest wskaźnik o najwyższej 
wartości zmiany.” 
2. Zmiana porządkowa 
 

„3. Polecenie przelewu: 
1) standardowe: 
a) w oddziale PKO BP SA lub za 
pośrednictwem usługi 
bankowości telefonicznej: 8,00 
b) za pośrednictwem usługi 
bankowości elektronicznej: 0,70” 

„3. Polecenie przelewu: 
2) natychmiastowe 
a) w oddziale PKO BP SA lub za 
pośrednictwem usługi 
bankowości telefonicznej: 11,99 
b) za pośrednictwem usługi 
bankowości elektronicznej 4,99” 

„6. Przelewy krajowe: 
3) przelew natychmiastowy: 
- Serwis internetowy iPKO 
Aplikacja mobilna IKO: 4,99 zł 
- Placówka Infolinia: 11,99 zł” 
 
 

Zmiana porządkowa Zmiana porządkowa 

„3. Polecenie przelewu 
3) na telefon BLIK: 0,00” 

„6. Przelewy krajowe: 
1) przelew na telefon BLIK 
- Serwis internetowy iPKO 
Aplikacja mobilna IKO: 0 zł 
- Placówka Infolinia: x” 

Zmiana porządkowa Zmiana porządkowa 

„3. Polecenie przelewu 
4) za pośrednictwem systemu 
SORBNET 2: 30,00” 

„6. Przelewy krajowe: 
4) przelew SORBNET 2 
- Serwis internetowy iPKO 
Aplikacja mobilna IKO: 45 zł 
- Placówka Infolinia: 45 zł” 
 

1. Dane GUS wg stanu na 
październik 2022 - zmiana 
rocznych wskaźników cen 
towarów i usług 
konsumpcyjnych o 17,9% r/r 
2. Zmiana porządkowa 

1. Ogólne warunki §15 ust 1 pkt 
1) 
„zmiany miesięcznych lub 
kwartalnych lub półrocznych lub 
rocznych wskaźników cen 
towarów i usług 
konsumpcyjnych, 
publikowanych przez Główny 
Urząd Statystyczny, o co 
najmniej 0,10 punktu 
procentowego; w przypadku 
zmiany więcej niż jednego 
wskaźnika, podstawą do zmiany 
jest wskaźnik o najwyższej 
wartości zmiany.” 
2. Zmiana porządkowa 

„4. Przelewy 
zagraniczne/walutowe: 

„7. Przelewy 
zagraniczne/walutowe: 

1. Dane GUS wg stanu na 
październik 2022 - zmiana 

1. Ogólne warunki §15 ust 1 pkt 
1) 
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1) polecenie przelewu SEPA w 
trybie zwykłym: 3a) 

a) w oddziale PKO BP SA lub za 
pośrednictwem usługi 
bankowości telefonicznej: 8,00 
b) za pośrednictwem usługi 
bankowości elektronicznej: 0,70 
2) pozostałe przelewy 
zagraniczne/walutowe: zgodnie z 
Częścią V”” 
 

1) Przelewy w walucie obcej do 
polskich banków: 
a) Standard, przelew SEPA 2: 
- Serwis internetowy iPKO 
Aplikacja mobilna IKO: 0 zł 
- Placówka Infolinia: 10 zł 
b) Pilny, przelew SEPA 3: 
- Serwis internetowy iPKO 
Aplikacja mobilna IKO: 25 zł 
- Placówka Infolinia: 50 zł 
c) Standard, w walucie innej niż 
EUR 4: 
- Serwis internetowy iPKO 
Aplikacja mobilna IKO: 25 zł 
- Placówka Infolinia: 50 zł 
d) Pilny, w walucie innej niż EUR 
5 Tryb pilny (bez przelewu SEPA): 
- Serwis internetowy iPKO 
Aplikacja mobilna IKO: 55 zł 
- Placówka Infolinia: 80 zł 
2) Przelewy do banków 
zagranicznych: 
a) Standard, przelew SEPA 2: 
- Serwis internetowy iPKO 
Aplikacja mobilna IKO: 0 zł 
- Placówka Infolinia: 10 zł 
b) Pilny, przelew SEPA 3: 
- Serwis internetowy iPKO 
Aplikacja mobilna IKO: 25 zł 
- Placówka Infolinia: 50 zł 
c) Standard (bez przelewu SEPA) 
4: 
- Serwis internetowy iPKO 
Aplikacja mobilna IKO: 25 zł 
- Placówka Infolinia: 50 zł 
d) Pilny (bez przelewu SEPA) 5: 
- Serwis internetowy iPKO 
Aplikacja mobilna IKO: 105 zł 
- Placówka Infolinia: 130 zł 
Sprawdź pozostałe opłaty 
dotyczące m.in. odbierania 
przelewów zagranicznych w 
Części VII „Przelewy 
zagraniczne/walutowe”” 

rocznych wskaźników cen 
towarów i usług 
konsumpcyjnych o 17,9% r/r 
2. Zmiana nazewnictwa 
3. Obniżenie opłaty 
4. Zmiana porządkowa 

„zmiany miesięcznych lub 
kwartalnych lub półrocznych lub 
rocznych wskaźników cen 
towarów i usług 
konsumpcyjnych, 
publikowanych przez Główny 
Urząd Statystyczny, o co 
najmniej 0,10 punktu 
procentowego; w przypadku 
zmiany więcej niż jednego 
wskaźnika, podstawą do zmiany 
jest wskaźnik o najwyższej 
wartości zmiany.” 
2. Ogólne warunki §15 ust 1 pkt 
6) 
„konieczności dostosowania 
postanowień Taryfy do 
postanowień innych wzorców 
umów PKO Banku Polskiego SA, 
w zakresie dotyczącym tytułów 
opłat i prowizji, niewpływającym 
na wysokość pobieranych opłat i 
prowizji oraz warunki ich 
pobierania” 
3. Ogólne warunki §15 ust 6 
„Niezależnie od okoliczności 
wymienionych w ust. 1, PKO 
Bank Polski SA w każdym czasie 
ma prawo dokonać zmian opłat 
lub prowizji określonych w 
Taryfie polegających na ich 
obniżeniu, zmianach warunków 
ich pobierania na korzystniejsze 
dla Klienta lub zaprzestaniu ich 
pobierania.” 
4. Zmiana porządkowa 
 
 
 

„5. Ustanowienie lub modyfikacja 
zlecenia stałego: 
1) w oddziale PKO BP SA lub za 
pośrednictwem usługi 
bankowości telefonicznej: 2,99 
2) za pośrednictwem usługi 
bankowości elektronicznej: 0,00” 

„8. Ustanowienie lub zmiana 
zlecenia stałego: 
- Serwis internetowy iPKO 
Aplikacja mobilna IKO: 0 zł 
- Placówka Infolinia: 2,99 zł1” 
 

Zmiana porządkowa Zmiana porządkowa 

„6. Realizacja – za każdą 
płatność: 
1) zlecenia zmiennego lub 
polecenia zapłaty: 1,00 
2) zlecenia stałego: 0,00 
3) zlecenia "Płatności ustalonej" 
(usługa w administrowaniu od 
dnia 24 lipca 2015 r.): 2,99” 

„9. Realizacja zlecenia 
zmiennego lub polecenia 
zapłaty: 
- Serwis internetowy iPKO 
Aplikacja mobilna IKO: 1 zł 
- Placówka Infolinia: 1 zł 
10. Realizacja zlecenia stałego: 
- Serwis internetowy iPKO 
Aplikacja mobilna IKO: 0 zł 
- Placówka Infolinia: 0 zł 
27. „Płatność ustalona” - usługa 
w administrowaniu od 24 lipca 
2015 r.: 0 zł” 

1. Obniżenie opłaty 
2. Zmiana porządkowa 

1. Ogólne warunki §15 ust 6 
„Niezależnie od okoliczności 
wymienionych w ust. 1, PKO 
Bank Polski SA w każdym czasie 
ma prawo dokonać zmian opłat 
lub prowizji określonych w 
Taryfie polegających na ich 
obniżeniu, zmianach warunków 
ich pobierania na korzystniejsze 
dla Klienta lub zaprzestaniu ich 
pobierania.” 
2. Zmiana porządkowa 
 

„7. Obsługa karty debetowej - 
opłata roczna dla Posiadacza lub 
Użytkownika karty - za każdą 
kartę: 5,00” 

Usunięto zapis 1. Obniżenie opłaty 
2. Zmiana porządkowa 

1. Ogólne warunki §15 ust 6 
„Niezależnie od okoliczności 
wymienionych w ust. 1, PKO 
Bank Polski SA w każdym czasie 
ma prawo dokonać zmian opłat 
lub prowizji określonych w 
Taryfie polegających na ich 
obniżeniu, zmianach warunków 
ich pobierania na korzystniejsze 
dla Klienta lub zaprzestaniu ich 
pobierania.” 
2. Zmiana porządkowa 

„8. Obsługa karty debetowej - 
opłata miesięczna dla 

„2. Obsługa karty – opłata 
miesięczna:  

1. Dane GUS wg stanu na 
październik 2022 - zmiana 
rocznych wskaźników cen 

1. Ogólne warunki §15 ust 1 pkt 
1) 
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Posiadacza lub Użytkownika 
karty – za każdą kartę: x” 

0 zł - gdy w okresie 
rozliczeniowym karty zrobisz  
min. 5 transakcji 
bezgotówkowych kartą  
lub BLIKIEM (z wyłączeniem 
przelewów) 
10 zł - w pozostałych 
przypadkach” 

towarów i usług 
konsumpcyjnych o 17,9% r/r 
2. Uproszczenie oferty 
3. Zmiana porządkowa 
 

„zmiany miesięcznych lub 
kwartalnych lub półrocznych lub 
rocznych wskaźników cen 
towarów i usług 
konsumpcyjnych, 
publikowanych przez Główny 
Urząd Statystyczny, o co 
najmniej 0,10 punktu 
procentowego; w przypadku 
zmiany więcej niż jednego 
wskaźnika, podstawą do zmiany 
jest wskaźnik o najwyższej 
wartości zmiany.” 
2. Ogólne warunki §15 ust 1 pkt 
6) 
„konieczności dostosowania 
postanowień Taryfy do 
postanowień innych wzorców 
umów PKO Banku Polskiego SA, 
w zakresie dotyczącym tytułów 
opłat i prowizji, niewpływającym 
na wysokość pobieranych opłat i 
prowizji oraz warunki ich 
pobierania” 
3. Zmiana porządkowa 

„9. Wznowienie karty płatniczej: 
0,00” 

Usunięto zapis Zmiana porządkowa Zmiana porządkowa 

Brak pozycji „3. Wydanie karty ze 
standardowym wizerunkiem lub 
wznowienie karty  
z wizerunkiem z galerii: 0 zł” 

Zmiana porządkowa Zmiana porządkowa 

„10. Wydanie karty płatniczej z 
wizerunkiem z galerii albo 
zmiana standardowego 
wizerunku karty na wizerunek 
z galerii albo zmiana wizerunku 
karty w ramach galerii: 14,90” 

„4. Wydanie karty z wizerunkiem 
z galerii/zmiana standardowego 
wizerunku  
na wizerunek z galerii/zmiana 
wizerunku karty w ramach 
galerii: 14,90 zł” 

Zmiana porządkowa Zmiana porządkowa 

„11. Przewalutowanie transakcji 
płatniczej dokonanej kartą 
wydaną w ramach organizacji 
Visa w walucie innej niż waluta 
polska, rozliczonych na rachunku 
głównym prowadzonym w 
złotych (w tym transgranicznej 
transakcji płatniczej przy użyciu 
karty debetowej do płatności 
bezgotówkowych oraz 
transgranicznej transakcji 
płatniczej przy użyciu karty 
debetowej do płatności 
gotówkowych) – od wartości 
transakcji płatniczej: 3,5%” 

„5. Przewalutowanie transakcji 
kartą VISA w walucie innej niż 
PLN rozliczonej na koncie 
głównym w PLN (w tym wypłaty 
z konta na terytorium innego niż 
Polska kraju EOG oraz płatności 
kartą na terytorium innego niż 
Polska kraju EOG): 4% od 
wartości transakcji” 

1. Dane GUS wg stanu na 
październik 2022 - zmiana 
rocznych wskaźników cen 
towarów i usług 
konsumpcyjnych o 17,9% r/r 
2. Zmiana porządkowa 

1. Ogólne warunki §15 ust 1 pkt 
1) 
„zmiany miesięcznych lub 
kwartalnych lub półrocznych lub 
rocznych wskaźników cen 
towarów i usług 
konsumpcyjnych, 
publikowanych przez Główny 
Urząd Statystyczny, o co 
najmniej 0,10 punktu 
procentowego; w przypadku 
zmiany więcej niż jednego 
wskaźnika, podstawą do zmiany 
jest wskaźnik o najwyższej 
wartości zmiany.” 
2. Zmiana porządkowa 

Brak pozycji „13. Wpłaty gotówki kartą do 
konta lub BLIKIEM: 
1) wpłata w naszych 
wpłatomatach: 0 zł 
2) wpłata w kraju we 
wpłatomatach innych niż nasze6: 
0,5% od wartości transakcji min. 
2 zł” 

1. Wprowadzenie nowej usługi 
2. Zmiana porządkowa 

1. Ogólne warunki §15 ust 3 
„W przypadku pierwszego 
podwyższenia opłat lub prowizji, 
których wysokość do tej pory 
wynosiła: 
1) 0 zł – opłata w wyniku 
podwyższenia nie może 
przekroczyć 50 zł, 
2) 0% – prowizja w wyniku 
podwyższenia nie może wynosić 
więcej niż 2%” 
2. Zmiana porządkowa 

Brak pozycji „14. Wpłaty gotówki w naszych 
placówkach: 
1) pierwsza wpłata w danym 
miesiącu kalendarzowym: 0 zł 
2) kolejne wpłaty w danym 
miesiącu kalendarzowym:  
10 zł”  

1. Dane GUS wg stanu na 
październik 2022 - zmiana 
rocznych wskaźników cen 
towarów i usług 
konsumpcyjnych o 17,9% r/r 
2. Zmiana porządkowa 

1. Ogólne warunki §15 ust 1 pkt 
1) 
„zmiany miesięcznych lub 
kwartalnych lub półrocznych lub 
rocznych wskaźników cen 
towarów i usług 
konsumpcyjnych, 
publikowanych przez Główny 
Urząd Statystyczny, o co 
najmniej 0,10 punktu 
procentowego; w przypadku 
zmiany więcej niż jednego 
wskaźnika, podstawą do zmiany 
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jest wskaźnik o najwyższej 
wartości zmiany.” 
2. Zmiana porządkowa 

„12. Wypłaty gotówki w 
agencjach PKO BP SA (w 
walucie polskiej) lub w 
oddziałach PKO BP SA: 0,00” 

„12. Wypłaty gotówki w naszych 
placówkach: 
1) pierwsza wypłata w danym 
miesiącu kalendarzowym: 0 zł 
2) kolejna wypłata w danym 
miesiącu kalendarzowym: 10 zł” 

1. Dane GUS wg stanu na 
październik 2022 - zmiana 
rocznych wskaźników cen 
towarów i usług 
konsumpcyjnych o 17,9% r/r 
2. Zmiana porządkowa 

1. Ogólne warunki §15 ust 1 pkt 
1) 
„zmiany miesięcznych lub 
kwartalnych lub półrocznych lub 
rocznych wskaźników cen 
towarów i usług 
konsumpcyjnych, 
publikowanych przez Główny 
Urząd Statystyczny, o co 
najmniej 0,10 punktu 
procentowego; w przypadku 
zmiany więcej niż jednego 
wskaźnika, podstawą do zmiany 
jest wskaźnik o najwyższej 
wartości zmiany.” 
2. Zmiana porządkowa 

„13. Wypłaty gotówki - przy 
użyciu karty debetowej PKO 
Ekspres lub przy użyciu BLIK- za 
każdą transakcję od jej wartości, 
z wyjątkiem ppkt 4: 
1) w bankomatach PKO BP SA: 
0,00 
2) w bankomatach innych niż 
PKO BP SA w kraju: 3% nie mniej 
niż 5,00 
3) w bankomatach innych niż 
PKO BP SA za granicą (w tym 
transgraniczne transakcje 
płatnicze przy użyciu karty 
debetowej do płatności 
gotówkowych): 3% nie mniej niż 
5,00 
4) towarzysząca transakcji 
bezgotówkowej (Cashback) – za 
każdą transakcję: 1,00 
5) w urzędach pocztowych: 3% 
nie mniej niż 5,00 
6) w oddziałach banków innych 
niż PKO BP SA lub punktach 
świadczących usługi wypłaty 
gotówki w terminalu płatniczym 
(w tym transgraniczne 
transakcje płatnicze przy użyciu 
karty debetowej do płatności 
gotówkowych): 3% nie mniej niż 
10,00” 

„11. Wypłaty gotówki: 
1) wypłata kartą lub BLIKIEM w 
kraju w naszych bankomatach: 0 
zł 
2) wypłata kartą lub BLIKIEM za 
granicą w bankomatach innych 
niż nasze (w tym wypłata z 
konta na terytorium innego niż 
Polska kraju EOG):  0 zł 
3) wypłaty BLIKIEM w kraju w 
bankomatach innych niż nasze: 
0 zł 
4) wypłata kartą w kraju w 
bankomatach innych niż nasze: 
10 zł 
5) wypłata kartą w ramach 
usługi Cashback: 2 zł 
6) wypłata kartą w oddziałach 
banków innych niż nasze lub w 
terminalu  
płatniczym w punktach wypłat i 
urzędach pocztowych (w tym 
wypłata z konta na terytorium 
innego niż Polska kraju EOG): 
3% od wartości transakcji min. 
10 zł” 

1. Dane GUS wg stanu na 
październik 2022 - zmiana 
rocznych wskaźników cen 
towarów i usług 
konsumpcyjnych o 17,9% r/r 
2. Obniżenie opłaty 
3. Zmiana porządkowa 

1. Ogólne warunki §15 ust 1 pkt 
1) 
„zmiany miesięcznych lub 
kwartalnych lub półrocznych lub 
rocznych wskaźników cen 
towarów i usług 
konsumpcyjnych, 
publikowanych przez Główny 
Urząd Statystyczny, o co 
najmniej 0,10 punktu 
procentowego; w przypadku 
zmiany więcej niż jednego 
wskaźnika, podstawą do zmiany 
jest wskaźnik o najwyższej 
wartości zmiany.” 
2. Ogólne warunki §15 ust 6 
„Niezależnie od okoliczności 
wymienionych w ust. 1, PKO 
Bank Polski SA w każdym czasie 
ma prawo dokonać zmian opłat 
lub prowizji określonych w 
Taryfie polegających na ich 
obniżeniu, zmianach warunków 
ich pobierania na korzystniejsze 
dla Klienta lub zaprzestaniu ich 
pobierania.” 
3. Zmiana porządkowa 
 

„14. Wpłaty gotówki w walutach 
obcych wnoszone w monetach: 
x” 

Usunięto zapis Zmiana porządkowa Zmiana porządkowa 

„15. Zmiana rachunku ze 
wspólnego na indywidualny i 
odwrotnie: 30,00” 

„21. Zmiana konta ze wspólnego 
na indywidualny i odwrotnie - 
opłata za każdą zmianę: 25 zł” 

1. Obniżenie opłaty 
2. Zmiana porządkowa 

1. Ogólne warunki §15 ust 6 
„Niezależnie od okoliczności 
wymienionych w ust. 1, PKO 
Bank Polski SA w każdym czasie 
ma prawo dokonać zmian opłat 
lub prowizji określonych w 
Taryfie polegających na ich 
obniżeniu, zmianach warunków 
ich pobierania na korzystniejsze 
dla Klienta lub zaprzestaniu ich 
pobierania.” 
2. Zmiana porządkowa 

„16. Przeprowadzenie autoryzacji 
przelewu oraz ustanowienia, 
modyfikacji lub usunięcia 
zlecenia płatniczego/odbiorcy 
przy użyciu kodu jednorazowego 
za pośrednictwem usługi 
bankowości elektronicznej lub 
usługi bankowości 
telefonicznej4): 0,29” 

„22. Autoryzacja przelewu oraz 
ustanowienie, zmiana lub 
usunięcie zlecenia 
płatniczego/odbiorcy przy 
użyciu kodu z karty kodów9: 0,50 
zł” 

1. Dane GUS wg stanu na 
październik 2022 - zmiana 
rocznych wskaźników cen 
towarów i usług 
konsumpcyjnych o 17,9% r/r 
2. Zmiana porządkowa 

1. Ogólne warunki §15 ust 1 pkt 
1) 
„zmiany miesięcznych lub 
kwartalnych lub półrocznych lub 
rocznych wskaźników cen 
towarów i usług 
konsumpcyjnych, 
publikowanych przez Główny 
Urząd Statystyczny, o co 
najmniej 0,10 punktu 
procentowego; w przypadku 
zmiany więcej niż jednego 
wskaźnika, podstawą do zmiany 
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jest wskaźnik o najwyższej 
wartości zmiany.” 
2. Zmiana porządkowa 

„17. Sporządzenie zestawienia 
transakcji płatniczych i 
przekazanie go pocztą na terenie 
kraju (wyciągu, zbiorczego 
zestawienia transakcji) częściej 
niż raz w miesiącu – 
każdorazowo: 6,00” 

„23. Przygotowanie i krajowa 
wysyłka zbiorczego zestawienia 
transakcji lub wyciągu, częściej 
niż 1. raz w miesiącu – 
każdorazowo: 6 zł” 

Zmiana porządkowa Zmiana porządkowa 

„18. Powiadomienia o bieżących 
zdarzeniach związanych z 
posiadanym rachunkiem oraz 
wykorzystywaną usługą 
bankowości 
elektronicznej: 
1) pocztą elektroniczną: 0,00 
2) powiadamianie SMS - opłaty 
pobierane w miesięcznych 
cyklach rozliczeniowych, 
liczonych od dnia aktywowania 
usługi: 
a) pakiet 40 SMS – miesięczna 
opłata abonamentowa: 6,00 
b) każdy SMS ponad pakiet oraz 
SMS bez pakietu – opłata 
pobierana zbiorczo: 0,30” 

„17. Powiadomienia e-mail o 
bieżących zdarzeniach na Twoim 
koncie: 0 zł 
18. Powiadomienia SMS o 
bieżących zdarzeniach na Twoim 
koncie: 8 

1) Pakiet 40 SMS – opłata w 
miesięcznych okresach 
rozliczeniowych,  
liczonych od dnia aktywacji 
usługi: 10 zł 
2) Każdy SMS ponad pakiet oraz 
SMS bez pakietu – zbiorcza 
opłata  
w miesięcznych okresach 
rozliczeniowych, liczonych od 
dnia aktywacji usługi: 0,50 zł” 
 

1. Dane GUS wg stanu na 
październik 2022 - zmiana 
rocznych wskaźników cen 
towarów i usług 
konsumpcyjnych o 17,9% r/r 
2. Zmiana porządkowa 

1. Ogólne warunki §15 ust 1 pkt 
1) 
„zmiany miesięcznych lub 
kwartalnych lub półrocznych lub 
rocznych wskaźników cen 
towarów i usług 
konsumpcyjnych, 
publikowanych przez Główny 
Urząd Statystyczny, o co 
najmniej 0,10 punktu 
procentowego; w przypadku 
zmiany więcej niż jednego 
wskaźnika, podstawą do zmiany 
jest wskaźnik o najwyższej 
wartości zmiany.” 
2. Zmiana porządkowa 
 

Brak pozycji „24. Informacja e-mail o 
zmianach sald na koncie – 
opłata miesięczna 8: 3 zł” 

1. Uproszczenie oferty – usługa 
w administrowaniu, brak 
możliwości aktywacji usługi 
2. Zmiana porządkowa 
 

1. Ogólne warunki §15 ust 1 pkt 
6) 
„konieczności dostosowania 
postanowień Taryfy do 
postanowień innych wzorców 
umów PKO Banku Polskiego SA, 
w zakresie dotyczącym tytułów 
opłat i prowizji, niewpływającym 
na wysokość pobieranych opłat i 
prowizji oraz warunki ich 
pobierania” 
2. Zmiana porządkowa 

Brak pozycji „25. „Informacja SMS”: 
codzienne powiadamiania SMS 
o wysokości salda  
lub o 5 ostatnich transakcjach 
na koncie – opłata miesięczna8: 
7 zł” 

1. Uproszczenie oferty – usługa 
w administrowaniu, brak 
możliwości aktywacji usługi 
2. Zmiana porządkowa 
 

1. Ogólne warunki §15 ust 1 pkt 
6) 
„konieczności dostosowania 
postanowień Taryfy do 
postanowień innych wzorców 
umów PKO Banku Polskiego SA, 
w zakresie dotyczącym tytułów 
opłat i prowizji, niewpływającym 
na wysokość pobieranych opłat i 
prowizji oraz warunki ich 
pobierania” 
2. Zmiana porządkowa 

Brak pozycji „26. Pakiet INFO (obejmuje 
usługi z pkt 24 i 25) – miesięczna 
opłata abonamentowa 8: 8 zł” 

1. Uproszczenie oferty – usługa 
w administrowaniu, brak 
możliwości aktywacji usługi 
2. Zmiana porządkowa 
 

1. Ogólne warunki §15 ust 1 pkt 
6) 
„konieczności dostosowania 
postanowień Taryfy do 
postanowień innych wzorców 
umów PKO Banku Polskiego SA, 
w zakresie dotyczącym tytułów 
opłat i prowizji, niewpływającym 
na wysokość pobieranych opłat i 
prowizji oraz warunki ich 
pobierania” 
2. Zmiana porządkowa 

„19. Sprawdzenie salda na 
rachunku w bankomacie przy 
użyciu karty debetowej: 0,00” 

„19. Sprawdzenie salda w 
naszym bankomacie z użyciem 
karty: 0 zł” 

Zmiana porządkowa Zmiana porządkowa 

„20. Wydrukowanie w 
bankomacie PKO BP SA, przy 
użyciu karty debetowej PKO 
Ekspres, informacji o: 
1) wysokości salda 
rachunku/wolnych środków - za 
każdy wydruk: 1,99 
2) ostatnich 5 transakcjach 
rozliczonych na rachunku - za 
każdy wydruk: 1,99” 

„20. Informacja o wysokości 
salda/ ostatnich rozliczonych 
transakcjach – opłata za każdy 
wydruk w naszym bankomacie z 
użyciem karty: 1,99 zł” 

Zmiana porządkowa Zmiana porządkowa 
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Brak pozycji „15. Skorzystanie z Debetu na 
koncie – opłata miesięczna 
pobierana pierwszego dnia,  
w którym skorzystasz z usługi. 
Jeśli masz oprocentowany Debet 
na koncie  
nie pobierzemy tej opłaty: 5 zł7” 

1. Wprowadzenie nowej usługi 
2. Zmiana porządkowa 

1. Ogólne warunki §15 ust 3 
„W przypadku pierwszego 
podwyższenia opłat lub prowizji, 
których wysokość do tej pory 
wynosiła: 
1) 0 zł – opłata w wyniku 
podwyższenia nie może 
przekroczyć 50 zł, 
2) 0% – prowizja w wyniku 
podwyższenia nie może wynosić 
więcej niż 2%” 
2. Zmiana porządkowa 

„21. Sporządzenie i wysłanie 
zawiadomienia/monitu 
związanego z powstaniem 
zadłużenia przeterminowanego: 
4,00” 

„16. Przygotowanie i wysyłka 
zawiadomienia/monitu o 
zadłużeniu przeterminowanym: 4 
zł” 

Zmiana porządkowa Zmiana porządkowa 

„2) Dotyczy transakcji bezgotówkowych 
wykonanych kartą debetową 

dokonanych w okresie, za który 

pobierana jest miesięczna opłata za 
rachunek. W przypadku zwrotu towaru 

zakupionego kartą lub anulowania 

transakcji zakupu, kwota transakcji 
zwróconej lub anulowanej zmniejsza 

wysokość transakcji bezgotówkowych 

dokonanych kartą. W przypadku, gdy do 
rachunku wydano więcej niż jedną kartę, 

transakcje bezgotówkowe wykonane 

kartami sumują się. 
3a) Tryb zwykły – realizacja polecenia 

przelewu SEPA z datą waluty „tomnext”. 
4) Opłata pobierana miesięcznie z dołu, 
uzależniona od liczby autoryzowanych 

transakcji, przy pomocy kodów 

jednorazowych z karty.” 
 

 

„1 Nie pobieramy opłaty, gdy pieniądze 
są przelewane na rachunek: 

1) tego samego posiadacza, 

prowadzony w PKO BP S.A. lub przez 
inne spółki PKO BP S.A. z siedzibą w 

Polsce 

2) PKO Konto Dziecka i posiadasz 
dostęp do usługi bankowości 

elektronicznej do tego rachunku 

3) Karty PKO Junior tego samego 
Posiadacza 

4) Pierwsze Konto Oszczędnościowe 

dziecka z rachunku oszczędnościowo-
rozliczeniowego rodzica 
2 Przelew SEPA Standard oznacza dzień 

udostępnienia kwoty przelewu 
zagranicznego nie później niż 

następnego dnia roboczego 

następującego po dniu otrzymania 
dyspozycji przelewu 

3 Przelew SEPA Pilny oznacza dzień 

udostępnienia kwoty przelewu 
zagranicznego do dyspozycji banku 

otrzymującego w dniu otrzymania 

dyspozycji do godziny wskazanej w 
Komunikacie  

4 Standard oznacza dzień udostępnienia 

kwoty przelewu zagranicznego do 
dyspozycji banku otrzymującego nie 

później niż następnego dnia roboczego 

następującego po dniu otrzymania 
dyspozycji przelewu zagranicznego 

wysyłanego do SEPA w walucie EUR 

albo, drugiego dnia roboczego 
następującego po dniu otrzymania 

dyspozycji w przypadku pozostałych 

rodzajów przelewów zagranicznych 

5 Pilny oznacza dzień udostępnienia 

kwoty przelewu zagranicznego do 

dyspozycji banku otrzymującego nie 
później niż następnego dnia roboczego 

następującego po dniu otrzymania 

dyspozycji 
6 Data uruchomienia i dostępność usługi 

zostaną podane w Komunikacie 

7 Za skorzystanie z Debetu na koncie do 
10 zł opłata nie jest pobierana 

8 Nie dotyczy powiadomień o 

obciążeniach na koncie wysyłanych bez 
opłat po każdej wykonanej przez Ciebie 

transakcji oraz marży przy 

przewalutowaniach transakcji kartą 

9 Pobieramy opłatę miesięcznie z dołu, w 

zależności od liczby transakcji, które 

autoryzujesz kodami jednorazowymi” 

Zmiana porządkowa Zmiana porządkowa 

 
 

25. PKO Konto za Zero zastępuje konto działające do 31 maja 2023 r. pod nazwą: PKO Konto za Zero (umowy zawarte do 30 
września 2014 r.). 
 
26. Dotychczasowa nazwa CZĘŚĆ I. RACHUNKI BANKOWE zostaje zmieniona na: CZĘŚĆ I. RACHUNKI BANKOWE W OFERCIE. 
 
27. Dotychczasowy DZIAŁ VI. RACHUNKI BANKOWE WYCOFANE Z OFERTY ORAZ KARTY DEBETOWE W FORMIE TRADYCYJNEJ – 
TABELA NR 1 zostaje zamieniony na zostaje zamieniony na DZIAŁ I. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE ORAZ 
KARTY DEBETOWE W FORMIE TRADYCYJNEJ – TABELA NR 1. 

 
28. Wskazane poniżej pozycje oraz sekcje PKO Konta za Zero (umowy zawarte do 30 września 2014 r.) otrzymują nowe brzmienie 
lub zmieniają numerację lub położenie w Taryfie: 
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Gdzie i co się zmienia: Powód 
(okoliczność faktyczna) zmiany Podstawa prawna zmiany 

Przed zmianą: Po zmianie: 

„CZĘŚĆ I. RACHUNKI 
BANKOWE” 

„CZĘŚĆ I. RACHUNKI BANKOWE 
W OFERCIE” 

Zmiana porządkowa Zmiana porządkowa 

„DZIAŁ VI. RACHUNKI 
BANKOWE WYCOFANE Z 
OFERTY ORAZ KARTY 
DEBETOWE W FORMIE 
TRADYCYJNEJ - TABELA NR 1” 

„DZIAŁ I. RACHUNKI 
OSZCZĘDNOŚCIOWO-
ROZLICZENIOWE ORAZ KARTY 
DEBETOWE W FORMIE 
TRADYCYJNEJ – TABELA NR 1” 

Zmiana porządkowa Zmiana porządkowa 

„PKO Konto za Zero (umowy 
zawarte do 30 września 2014 r.)” 

„PKO Konto za Zero” 
 

Uproszczenie oferty Zmiana porządkowa 

„1. Prowadzenie rachunku 
płatniczego – miesięcznie 
0,00 – jeżeli systematyczne 
wpływy na rachunek w ostatnim 
miesiącu wynoszą nie 
mniej niż 1 000 zł oraz dokonano 
transakcji bezgotówkowych 
kartą debetową wydaną do 
rachunku lub przy użyciu 
aplikacji mobilnej na kwotę nie 
mniejszą 
niż 100 zł 1) 
6,90 - w pozostałych 
przypadkach” 

„1. Prowadzenie konta – opłata 
miesięczna: 0 zł” 

Obniżenie opłaty Ogólne warunki §15 ust 6 
„Niezależnie od okoliczności 
wymienionych w ust. 1, PKO 
Bank Polski SA w każdym czasie 
ma prawo dokonać zmian opłat 
lub prowizji określonych w 
Taryfie polegających na ich 
obniżeniu, zmianach warunków 
ich pobierania na korzystniejsze 
dla Klienta lub zaprzestaniu ich 
pobierania.” 
 

„2. Polecenie przelewu 
wewnętrznego: 
1) pomiędzy rachunkami tego 
samego Posiadacza rachunku, 
prowadzonymi w PKO BP SA 
oraz przez inne spółki PKO BP SA 
z siedzibą na terytorium RP: 0,00 
2) na pozostałe rachunki 
prowadzone w PKO BP SA: 
a) w oddziale PKO BP SA lub za 
pośrednictwem usługi 
bankowości telefonicznej: 5,992) 
b) za pośrednictwem usługi 
bankowości elektronicznej: 0,00” 

„6. Przelewy krajowe: 
2) przelew wewnętrzny albo 
standardowy: 
- Serwis internetowy iPKO 
Aplikacja mobilna IKO: 0 zł 
- Placówka Infolinia: 10 zł1” 
 

1. Dane GUS wg stanu na 
październik 2022 - zmiana 
rocznych wskaźników cen 
towarów i usług 
konsumpcyjnych o 17,9% r/r 
2. Zmiana porządkowa 

1. Ogólne warunki §15 ust 1 pkt 
1) 
„zmiany miesięcznych lub 
kwartalnych lub półrocznych lub 
rocznych wskaźników cen 
towarów i usług 
konsumpcyjnych, 
publikowanych przez Główny 
Urząd Statystyczny, o co 
najmniej 0,10 punktu 
procentowego; w przypadku 
zmiany więcej niż jednego 
wskaźnika, podstawą do zmiany 
jest wskaźnik o najwyższej 
wartości zmiany.” 
2. Zmiana porządkowa 
 

„3. Polecenie przelewu: 
1) standardowe: 
a) w oddziale PKO BP SA lub za 
pośrednictwem usługi 
bankowości telefonicznej: 5,99 
b) za pośrednictwem usługi 
bankowości elektronicznej: 0,00” 

„3. Polecenie przelewu: 
2) natychmiastowe 
a) w oddziale PKO BP SA lub za 
pośrednictwem usługi 
bankowości telefonicznej: 11,99 
b) za pośrednictwem usługi 
bankowości elektronicznej 4,99” 

„6. Przelewy krajowe: 
3) przelew natychmiastowy: 
- Serwis internetowy iPKO 
Aplikacja mobilna IKO: 4,99 zł 
- Placówka Infolinia: 11,99 zł” 
 
 

Zmiana porządkowa Zmiana porządkowa 

„3. Polecenie przelewu 
3) na telefon BLIK: 0,00” 

„6. Przelewy krajowe: 
1) przelew na telefon BLIK 
- Serwis internetowy iPKO 
Aplikacja mobilna IKO: 0 zł 
- Placówka Infolinia: x” 

Zmiana porządkowa Zmiana porządkowa 

„3. Polecenie przelewu 
4) za pośrednictwem systemu 
SORBNET 2: 30,00” 

„6. Przelewy krajowe: 
4) przelew SORBNET 2 
- Serwis internetowy iPKO 
Aplikacja mobilna IKO: 45 zł 
- Placówka Infolinia: 45 zł” 
 

1. Dane GUS wg stanu na 
październik 2022 - zmiana 
rocznych wskaźników cen 
towarów i usług 
konsumpcyjnych o 17,9% r/r 
2. Zmiana porządkowa 

1. Ogólne warunki §15 ust 1 pkt 
1) 
„zmiany miesięcznych lub 
kwartalnych lub półrocznych lub 
rocznych wskaźników cen 
towarów i usług 
konsumpcyjnych, 
publikowanych przez Główny 
Urząd Statystyczny, o co 
najmniej 0,10 punktu 
procentowego; w przypadku 
zmiany więcej niż jednego 
wskaźnika, podstawą do zmiany 
jest wskaźnik o najwyższej 
wartości zmiany.” 
2. Zmiana porządkowa 
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„4. Przelewy 
zagraniczne/walutowe: 
1) polecenie przelewu SEPA w 
trybie zwykłym: 2a) 

a) w oddziale PKO BP SA lub za 
pośrednictwem usługi 
bankowości telefonicznej: 5,99 
b) za pośrednictwem usługi 
bankowości elektronicznej: 0,00 
2) pozostałe przelewy 
zagraniczne/walutowe: zgodnie z 
Częścią V” 

„7. Przelewy 
zagraniczne/walutowe: 
1) Przelewy w walucie obcej do 
polskich banków: 
a) Standard, przelew SEPA 2: 
- Serwis internetowy iPKO 
Aplikacja mobilna IKO: 0 zł 
- Placówka Infolinia: 10 zł 
b) Pilny, przelew SEPA 3: 
- Serwis internetowy iPKO 
Aplikacja mobilna IKO: 25 zł 
- Placówka Infolinia: 50 zł 
c) Standard, w walucie innej niż 
EUR 4: 
- Serwis internetowy iPKO 
Aplikacja mobilna IKO: 25 zł 
- Placówka Infolinia: 50 zł 
d) Pilny, w walucie innej niż EUR 
5 Tryb pilny (bez przelewu SEPA): 
- Serwis internetowy iPKO 
Aplikacja mobilna IKO: 55 zł 
- Placówka Infolinia: 80 zł 
2) Przelewy do banków 
zagranicznych: 
a) Standard, przelew SEPA 2: 
- Serwis internetowy iPKO 
Aplikacja mobilna IKO: 0 zł 
- Placówka Infolinia: 10 zł 
b) Pilny, przelew SEPA 3: 
- Serwis internetowy iPKO 
Aplikacja mobilna IKO: 25 zł 
- Placówka Infolinia: 50 zł 
c) Standard (bez przelewu SEPA) 
4: 
- Serwis internetowy iPKO 
Aplikacja mobilna IKO: 25 zł 
- Placówka Infolinia: 50 zł 
d) Pilny (bez przelewu SEPA) 5: 
- Serwis internetowy iPKO 
Aplikacja mobilna IKO: 105 zł 
- Placówka Infolinia: 130 zł 
Sprawdź pozostałe opłaty 
dotyczące m.in. odbierania 
przelewów zagranicznych w 
Części VII „Przelewy 
zagraniczne/walutowe”” 

1. Dane GUS wg stanu na 
październik 2022 - zmiana 
rocznych wskaźników cen 
towarów i usług 
konsumpcyjnych o 17,9% r/r 
2. Zmiana nazewnictwa 
3. Zmiana porządkowa 

1. Ogólne warunki §15 ust 1 pkt 
1) 
„zmiany miesięcznych lub 
kwartalnych lub półrocznych lub 
rocznych wskaźników cen 
towarów i usług 
konsumpcyjnych, 
publikowanych przez Główny 
Urząd Statystyczny, o co 
najmniej 0,10 punktu 
procentowego; w przypadku 
zmiany więcej niż jednego 
wskaźnika, podstawą do zmiany 
jest wskaźnik o najwyższej 
wartości zmiany.” 
2. Ogólne warunki §15 ust 1 pkt 
6) 
„konieczności dostosowania 
postanowień Taryfy do 
postanowień innych wzorców 
umów PKO Banku Polskiego SA, 
w zakresie dotyczącym tytułów 
opłat i prowizji, niewpływającym 
na wysokość pobieranych opłat i 
prowizji oraz warunki ich 
pobierania” 
3. Zmiana porządkowa 
 

„5. Ustanowienie lub modyfikacja 
zlecenia stałego: 
1) w oddziale PKO BP SA lub za 
pośrednictwem usługi 
bankowości telefonicznej: 2,992) 
2) za pośrednictwem usługi 
bankowości elektronicznej: 0,00” 

„8. Ustanowienie lub zmiana 
zlecenia stałego: 
- Serwis internetowy iPKO 
Aplikacja mobilna IKO: 0 zł 
- Placówka Infolinia: 2,99 zł1” 
 

Zmiana porządkowa Zmiana porządkowa 

„6. Realizacja – za każdą 
płatność: 
1) zlecenia zmiennego lub 
polecenia zapłaty: 1,00 
2) zlecenia stałego: 1,502) 3) 
3) zlecenia "Płatności ustalonej" 
(usługa w administrowaniu od 
dnia 24 lipca 2015 r.): 2,99” 

„9. Realizacja zlecenia 
zmiennego lub polecenia 
zapłaty: 
- Serwis internetowy iPKO 
Aplikacja mobilna IKO: 1 zł 
- Placówka Infolinia: 1 zł 
10. Realizacja zlecenia stałego: 
- Serwis internetowy iPKO 
Aplikacja mobilna IKO: 0 zł 
- Placówka Infolinia: 0 zł 
27. „Płatność ustalona” - usługa 
w administrowaniu od 24 lipca 
2015 r.: 0 zł” 

1. Obniżenie opłaty 
2. Zmiana porządkowa 

1. Ogólne warunki §15 ust 6 
„Niezależnie od okoliczności 
wymienionych w ust. 1, PKO 
Bank Polski SA w każdym czasie 
ma prawo dokonać zmian opłat 
lub prowizji określonych w 
Taryfie polegających na ich 
obniżeniu, zmianach warunków 
ich pobierania na korzystniejsze 
dla Klienta lub zaprzestaniu ich 
pobierania.” 
2. Zmiana porządkowa 

„7. Obsługa karty debetowej - 
opłata miesięczna: 
0,00 – gdy dokonano transakcji 
bezgotówkowych (z wyjątkiem 
przelewów) na kwotę min. 300 zł 
kartą debetową wydaną do 
rachunku  
4,90 - w pozostałych 
przypadkach” 

„2. Obsługa karty – opłata 
miesięczna:  
0 zł - gdy w okresie 
rozliczeniowym karty zrobisz  
min. 5 transakcji 
bezgotówkowych kartą  
lub BLIKIEM (z wyłączeniem 
przelewów) 
10 zł - w pozostałych 
przypadkach” 

1. Dane GUS wg stanu na 
październik 2022 - zmiana 
rocznych wskaźników cen 
towarów i usług 
konsumpcyjnych o 17,9% r/r 
2. Uproszczenie oferty 
3. Zmiana porządkowa 
 

1. Ogólne warunki §15 ust 1 pkt 
1) 
„zmiany miesięcznych lub 
kwartalnych lub półrocznych lub 
rocznych wskaźników cen 
towarów i usług 
konsumpcyjnych, 
publikowanych przez Główny 
Urząd Statystyczny, o co 
najmniej 0,10 punktu 
procentowego; w przypadku 
zmiany więcej niż jednego 
wskaźnika, podstawą do zmiany 
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jest wskaźnik o najwyższej 
wartości zmiany.” 
2. Ogólne warunki §15 ust 1 pkt 
6) 
„konieczności dostosowania 
postanowień Taryfy do 
postanowień innych wzorców 
umów PKO Banku Polskiego SA, 
w zakresie dotyczącym tytułów 
opłat i prowizji, niewpływającym 
na wysokość pobieranych opłat i 
prowizji oraz warunki ich 
pobierania” 
3. Zmiana porządkowa 

„8. Wznowienie karty płatniczej: 
0,00” 

Usunięto zapis Zmiana porządkowa Zmiana porządkowa 

Brak pozycji „3. Wydanie karty ze 
standardowym wizerunkiem lub 
wznowienie karty  
z wizerunkiem z galerii: 0 zł” 

Zmiana porządkowa Zmiana porządkowa 

„9. Wydanie karty płatniczej z 
wizerunkiem z galerii albo 
zmiana standardowego 
wizerunku karty na wizerunek 
z galerii albo zmiana wizerunku 
karty w ramach galerii: 14,90” 

„4. Wydanie karty z wizerunkiem 
z galerii/zmiana standardowego 
wizerunku  
na wizerunek z galerii/zmiana 
wizerunku karty w ramach 
galerii: 14,90 zł” 

Zmiana porządkowa Zmiana porządkowa 

„10. Przewalutowanie transakcji 
płatniczej dokonanej kartą 
wydaną w ramach organizacji 
Visa w walucie innej niż waluta 
polska, rozliczonych na rachunku 
głównym prowadzonym w 
złotych (w tym transgranicznej 
transakcji płatniczej przy użyciu 
karty debetowej do płatności 
bezgotówkowych oraz 
transgranicznej transakcji 
płatniczej przy użyciu karty 
debetowej do płatności 
gotówkowych) – od wartości 
transakcji płatniczej: 3,5%” 

„5. Przewalutowanie transakcji 
kartą VISA w walucie innej niż 
PLN rozliczonej na koncie 
głównym w PLN (w tym wypłaty 
z konta na terytorium innego niż 
Polska kraju EOG oraz płatności 
kartą na terytorium innego niż 
Polska kraju EOG): 4% od 
wartości transakcji” 

1. Dane GUS wg stanu na 
październik 2022 - zmiana 
rocznych wskaźników cen 
towarów i usług 
konsumpcyjnych o 17,9% r/r 
2. Zmiana porządkowa 

1. Ogólne warunki §15 ust 1 pkt 
1) 
„zmiany miesięcznych lub 
kwartalnych lub półrocznych lub 
rocznych wskaźników cen 
towarów i usług 
konsumpcyjnych, 
publikowanych przez Główny 
Urząd Statystyczny, o co 
najmniej 0,10 punktu 
procentowego; w przypadku 
zmiany więcej niż jednego 
wskaźnika, podstawą do zmiany 
jest wskaźnik o najwyższej 
wartości zmiany.” 
2. Zmiana porządkowa 

Brak pozycji „13. Wpłaty gotówki kartą do 
konta lub BLIKIEM: 
1) wpłata w naszych 
wpłatomatach: 0 zł 
2) wpłata w kraju we 
wpłatomatach innych niż nasze6: 
0,5% od wartości transakcji min. 
2 zł” 

1. Wprowadzenie nowej usługi 
2. Zmiana porządkowa 

1. Ogólne warunki §15 ust 3 
„W przypadku pierwszego 
podwyższenia opłat lub prowizji, 
których wysokość do tej pory 
wynosiła: 
1) 0 zł – opłata w wyniku 
podwyższenia nie może 
przekroczyć 50 zł, 
2) 0% – prowizja w wyniku 
podwyższenia nie może wynosić 
więcej niż 2%” 
2. Zmiana porządkowa 

Brak pozycji „14. Wpłaty gotówki w naszych 
placówkach: 
1) pierwsza wpłata w danym 
miesiącu kalendarzowym: 0 zł 
2) kolejne wpłaty w danym 
miesiącu kalendarzowym:  
10 zł”  

1. Dane GUS wg stanu na 
październik 2022 - zmiana 
rocznych wskaźników cen 
towarów i usług 
konsumpcyjnych o 17,9% r/r 
2. Zmiana porządkowa 

1. Ogólne warunki §15 ust 1 pkt 
1) 
„zmiany miesięcznych lub 
kwartalnych lub półrocznych lub 
rocznych wskaźników cen 
towarów i usług 
konsumpcyjnych, 
publikowanych przez Główny 
Urząd Statystyczny, o co 
najmniej 0,10 punktu 
procentowego; w przypadku 
zmiany więcej niż jednego 
wskaźnika, podstawą do zmiany 
jest wskaźnik o najwyższej 
wartości zmiany.” 
2. Zmiana porządkowa 

„11. Wypłaty gotówki w 
oddziałach lub agencjach PKO 
BP SA: 0,00” 

„12. Wypłaty gotówki w naszych 
placówkach: 
1) pierwsza wypłata w danym 
miesiącu kalendarzowym: 0 zł 
2) kolejna wypłata w danym 
miesiącu kalendarzowym:  
10 zł” 

1. Dane GUS wg stanu na 
październik 2022 - zmiana 
rocznych wskaźników cen 
towarów i usług 
konsumpcyjnych o 17,9% r/r 
2. Zmiana porządkowa 

1. Ogólne warunki §15 ust 1 pkt 
1) 
„zmiany miesięcznych lub 
kwartalnych lub półrocznych lub 
rocznych wskaźników cen 
towarów i usług 
konsumpcyjnych, 
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publikowanych przez Główny 
Urząd Statystyczny, o co 
najmniej 0,10 punktu 
procentowego; w przypadku 
zmiany więcej niż jednego 
wskaźnika, podstawą do zmiany 
jest wskaźnik o najwyższej 
wartości zmiany.” 
2. Zmiana porządkowa 

„12. Wypłaty gotówki - przy 
użyciu karty debetowej PKO 
Ekspres lub przy użyciu BLIK- za 
każdą transakcję od jej wartości, 
z wyjątkiem ppkt 4: 
1) w bankomatach PKO BP SA: 
0,00 
2) w bankomatach innych niż 
PKO BP SA w kraju: 3% nie mniej 
niż 5,00 
3) w bankomatach innych niż 
PKO BP SA za granicą (w tym 
transgraniczne transakcje 
płatnicze przy użyciu karty 
debetowej do płatności 
gotówkowych): 3% nie mniej niż 
5,00 
4) towarzysząca transakcji 
bezgotówkowej (Cashback) – za 
każdą transakcję: 1,00 
5) w urzędach pocztowych: 3% 
nie mniej niż 5,00 
6) w oddziałach banków innych 
niż PKO BP SA lub punktach 
świadczących usługi wypłaty 
gotówki w terminalu płatniczym 
(w tym transgraniczne 
transakcje płatnicze przy użyciu 
karty debetowej do płatności 
gotówkowych): 3% nie mniej niż 
10,00” 

„11. Wypłaty gotówki: 
1) wypłata kartą lub BLIKIEM w 
kraju w naszych bankomatach: 0 
zł 
2) wypłata kartą lub BLIKIEM za 
granicą w bankomatach innych 
niż nasze (w tym wypłata z 
konta na terytorium innego niż 
Polska kraju EOG):  0 zł 
3) wypłaty BLIKIEM w kraju w 
bankomatach innych niż nasze: 
0 zł 
4) wypłata kartą w kraju w 
bankomatach innych niż nasze: 
10 zł 
5) wypłata kartą w ramach 
usługi Cashback: 2 zł 
6) wypłata kartą w oddziałach 
banków innych niż nasze lub w 
terminalu płatniczym w 
punktach wypłat i urzędach 
pocztowych (w tym wypłata z 
konta na terytorium innego niż 
Polska kraju EOG): 3% od 
wartości transakcji min. 10 zł” 

1. Dane GUS wg stanu na 
październik 2022 - zmiana 
rocznych wskaźników cen 
towarów i usług 
konsumpcyjnych o 17,9% r/r 
2. Obniżenie opłaty 
3. Zmiana porządkowa 

1. Ogólne warunki §15 ust 1 pkt 
1) 
„zmiany miesięcznych lub 
kwartalnych lub półrocznych lub 
rocznych wskaźników cen 
towarów i usług 
konsumpcyjnych, 
publikowanych przez Główny 
Urząd Statystyczny, o co 
najmniej 0,10 punktu 
procentowego; w przypadku 
zmiany więcej niż jednego 
wskaźnika, podstawą do zmiany 
jest wskaźnik o najwyższej 
wartości zmiany.” 
2. Ogólne warunki §15 ust 6 
„Niezależnie od okoliczności 
wymienionych w ust. 1, PKO 
Bank Polski SA w każdym czasie 
ma prawo dokonać zmian opłat 
lub prowizji określonych w 
Taryfie polegających na ich 
obniżeniu, zmianach warunków 
ich pobierania na korzystniejsze 
dla Klienta lub zaprzestaniu ich 
pobierania.” 
3. Zmiana porządkowa 
 

„13. Zmiana rachunku ze 
wspólnego na indywidualny i 
odwrotnie: 30,00” 

„21. Zmiana konta ze wspólnego 
na indywidualny i odwrotnie - 
opłata za każdą zmianę: 25 zł” 

1. Obniżenie opłaty 
2. Zmiana porządkowa 

1. Ogólne warunki §15 ust 6 
„Niezależnie od okoliczności 
wymienionych w ust. 1, PKO 
Bank Polski SA w każdym czasie 
ma prawo dokonać zmian opłat 
lub prowizji określonych w 
Taryfie polegających na ich 
obniżeniu, zmianach warunków 
ich pobierania na korzystniejsze 
dla Klienta lub zaprzestaniu ich 
pobierania.” 
2. Zmiana porządkowa 

„14. Przeprowadzenie autoryzacji 
przelewu oraz ustanowienia, 
modyfikacji lub usunięcia 
zlecenia płatniczego/odbiorcy 
przy użyciu kodu jednorazowego 
za pośrednictwem usługi 
bankowości elektronicznej lub 
usługi bankowości 
telefonicznej4): 0,29”  

„22. Autoryzacja przelewu oraz 
ustanowienie, zmiana lub 
usunięcie zlecenia 
płatniczego/odbiorcy przy 
użyciu kodu z karty kodów9: 0,50 
zł” 

1. Dane GUS wg stanu na 
październik 2022 - zmiana 
rocznych wskaźników cen 
towarów i usług 
konsumpcyjnych o 17,9% r/r 
2. Zmiana porządkowa 

1. Ogólne warunki §15 ust 1 pkt 
1) 
„zmiany miesięcznych lub 
kwartalnych lub półrocznych lub 
rocznych wskaźników cen 
towarów i usług 
konsumpcyjnych, 
publikowanych przez Główny 
Urząd Statystyczny, o co 
najmniej 0,10 punktu 
procentowego; w przypadku 
zmiany więcej niż jednego 
wskaźnika, podstawą do zmiany 
jest wskaźnik o najwyższej 
wartości zmiany.” 
2. Zmiana porządkowa 

„15. Sporządzenie zestawienia 
transakcji płatniczych i 
przekazanie go pocztą na terenie 
kraju (wyciągu, zbiorczego 
zestawienia transakcji) częściej 
niż raz w miesiącu – 
każdorazowo: 6,00” 

„23. Przygotowanie i krajowa 
wysyłka zbiorczego zestawienia 
transakcji lub wyciągu, częściej 
niż 1. raz w miesiącu – 
każdorazowo: 6 zł” 

Zmiana porządkowa Zmiana porządkowa 

„16. Powiadomienia o bieżących 
zdarzeniach związanych z 
posiadanym rachunkiem oraz 

„17. Powiadomienia e-mail o 
bieżących zdarzeniach na Twoim 
koncie: 0 zł 

1. Dane GUS wg stanu na 
październik 2022 - zmiana 
rocznych wskaźników cen 

1. Ogólne warunki §15 ust 1 pkt 
1) 
„zmiany miesięcznych lub 
kwartalnych lub półrocznych lub 
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wykorzystywaną usługą 
bankowości elektronicznej: 
1) pocztą elektroniczną: 0,00 
2) powiadamianie SMS - opłaty 
pobierane w miesięcznych 
cyklach rozliczeniowych, 
liczonych od dnia aktywowania 
usługi: 
a) pakiet 40 SMS – miesięczna 
opłata abonamentowa: 6,00 
b) każdy SMS ponad pakiet oraz 
SMS bez pakietu – opłata 
pobierana zbiorczo: 0,30” 

18. Powiadomienia SMS o 
bieżących zdarzeniach na Twoim 
koncie: 8 

1) Pakiet 40 SMS – opłata w 
miesięcznych okresach 
rozliczeniowych, liczonych od 
dnia aktywacji usługi: 10 zł 
2) Każdy SMS ponad pakiet oraz 
SMS bez pakietu – zbiorcza 
opłata w miesięcznych okresach 
rozliczeniowych, liczonych od 
dnia aktywacji usługi: 0,50 zł” 

towarów i usług 
konsumpcyjnych o 17,9% r/r 
2. Zmiana porządkowa 

rocznych wskaźników cen 
towarów i usług 
konsumpcyjnych, 
publikowanych przez Główny 
Urząd Statystyczny, o co 
najmniej 0,10 punktu 
procentowego; w przypadku 
zmiany więcej niż jednego 
wskaźnika, podstawą do zmiany 
jest wskaźnik o najwyższej 
wartości zmiany.” 
2. Zmiana porządkowa 

„17. Przekazywanie informacji o 
zmianach sald na skrzynkę 
poczty internetowej - miesięczna 
opłata 
abonamentowa: 3,00” 

 „24. Informacja e-mail o 
zmianach sald na koncie – 
opłata miesięczna 8: 3 zł” 

Zmiana porządkowa Zmiana porządkowa 

„18. Dzienne powiadamianie 
SMS o wysokości salda lub 5 
ostatnich transakcjach na 
rachunku w ramach usługi 
"Informacja SMS" - miesięczna 
opłata abonamentowa: 7,00” 

„25. „Informacja SMS”: 
codzienne powiadamiania SMS 
o wysokości salda lub o 5 
ostatnich transakcjach na 
koncie – opłata miesięczna8:  
7 zł” 

Zmiana porządkowa Zmiana porządkowa 

„19. Pakiet "INFO" obejmujący 
usługi wymienione w pkt 17 i 18 
– miesięczna opłata 
abonamentowa: 8,00” 

 „26. Pakiet INFO (obejmuje 
usługi z pkt 24 i 25) – miesięczna 
opłata abonamentowa 8: 8 zł” 

Zmiana porządkowa Zmiana porządkowa 

„20. Sprawdzenie salda na 
rachunku w bankomacie przy 
użyciu karty debetowej PKO 
Ekspres: 0,00” 

„19. Sprawdzenie salda w 
naszym bankomacie z użyciem 
karty: 0 zł” 

Zmiana porządkowa Zmiana porządkowa 

„21. Wydrukowanie w 
bankomacie PKO BP SA, przy 
użyciu karty debetowej PKO 
Ekspres, informacji o: 
1) wysokości salda 
rachunku/wolnych środków - za 
każdy wydruk: 1,99 
2) ostatnich 5 transakcjach 
rozliczonych na rachunku - za 
każdy wydruk: 1,99” 

„20. Informacja o wysokości 
salda/ ostatnich rozliczonych 
transakcjach – opłata za każdy 
wydruk w naszym bankomacie z 
użyciem karty: 1,99 zł” 

Zmiana porządkowa Zmiana porządkowa 

Brak pozycji „15. Skorzystanie z Debetu na 
koncie – opłata miesięczna 
pobierana pierwszego dnia,  
w którym skorzystasz z usługi. 
Jeśli masz oprocentowany Debet 
na koncie  
nie pobierzemy tej opłaty: 5 zł7” 

Zmiana porządkowa wynikająca 
z uproszczenia oferty i 
ujednolicenia warunków 
cenowych. 
Opłata nie dotyczy klientów 
posiadających oprocentowany 
Debet na koncie 

Zmiana porządkowa 

„22. Sporządzenie i wysłanie 
zawiadomienia/monitu 
związanego z powstaniem 
zadłużenia przeterminowanego: 
4,00” 

„16. Przygotowanie i wysyłka 
zawiadomienia/monitu o 
zadłużeniu przeterminowanym: 4 
zł” 

Zmiana porządkowa Zmiana porządkowa 

„1) Dotyczy transakcji bezgotówkowych 
wykonanych kartą debetową wydaną do 

rachunku oraz przy użyciu aplikacji 

mobilnej dokonanych w okresie, za który 
pobierana jest miesięczna opłata za 

rachunek. W przypadku zwrotu towaru 

zakupionego kartą lub przy użyciu 
aplikacji mobilnej anulowania transakcji 

zakupu, kwota operacji zwróconej lub 

anulowanej zmniejsza wysokość 
transakcji bezgotówkowych. Transakcje 

bezgotówkowe sumują się gdy do 

rachunku wydano więcej niż jedną kartę 
lub gdy z aplikacji mobilnej korzysta 

więcej niż jedna osoba. 
2) Opłaty nie pobiera się w przypadku 
przekazania środków na:  

1) rachunek PKO Konto Dziecka i 

posiadania dostępu do usług 
bankowości elektronicznej do 

rachunku PKO Konto Dziecka,  

2) rachunek Karty PKO Junior tego 
samego Posiadacza,  

3) rachunek Pierwsze Konto 

Oszczędnościowe dziecka z rachunku 

„1 Nie pobieramy opłaty, gdy pieniądze 
są przelewane na rachunek: 

1) tego samego posiadacza, 

prowadzony w PKO BP S.A. lub przez 
inne spółki PKO BP S.A. z siedzibą w 

Polsce 

2) PKO Konto Dziecka i posiadasz 
dostęp do usługi bankowości 

elektronicznej do tego rachunku 

3) Karty PKO Junior tego samego 
Posiadacza 

4) Pierwsze Konto Oszczędnościowe 

dziecka z rachunku oszczędnościowo-
rozliczeniowego rodzica 
2 Przelew SEPA Standard oznacza dzień 

udostępnienia kwoty przelewu 
zagranicznego nie później niż 

następnego dnia roboczego 

następującego po dniu otrzymania 
dyspozycji przelewu 

3 Przelew SEPA Pilny oznacza dzień 

udostępnienia kwoty przelewu 
zagranicznego do dyspozycji banku 

otrzymującego w dniu otrzymania 

Zmiana porządkowa Zmiana porządkowa 
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oszczędnościowo-rozliczeniowego 

rodzica. 
2a) Tryb zwykły – realizacja polecenia 
przelewu SEPA z datą waluty „tomnext”. 
3) Opłaty nie pobiera się w przypadku 

umów PKO Konta za Zero zawieranych 
w okresie od 22 października 2012 r. do 

30 września 2014 r. 
4) Opłata pobierana miesięcznie z dołu, 
uzależniona od liczby autoryzowanych 

transakcji, przy pomocy kodów 

jednorazowych z karty.” 
 

 

dyspozycji do godziny wskazanej w 

Komunikacie  

4 Standard oznacza dzień udostępnienia 
kwoty przelewu zagranicznego do 

dyspozycji banku otrzymującego nie 

później niż następnego dnia roboczego 
następującego po dniu otrzymania 

dyspozycji przelewu zagranicznego 

wysyłanego do SEPA w walucie EUR 
albo, drugiego dnia roboczego 

następującego po dniu otrzymania 

dyspozycji w przypadku pozostałych 
rodzajów przelewów zagranicznych 

5 Pilny oznacza dzień udostępnienia 

kwoty przelewu zagranicznego do 
dyspozycji banku otrzymującego nie 

później niż następnego dnia roboczego 

następującego po dniu otrzymania 
dyspozycji 

6 Data uruchomienia i dostępność usługi 

zostaną podane w Komunikacie 

7 Za skorzystanie z Debetu na koncie do 

10 zł opłata nie jest pobierana 

8 Nie dotyczy powiadomień o 
obciążeniach na koncie wysyłanych bez 

opłat po każdej wykonanej przez Ciebie 

transakcji oraz marży przy 
przewalutowaniach transakcji kartą 

9 Pobieramy opłatę miesięcznie z dołu, w 

zależności od liczby transakcji, które 
autoryzujesz kodami jednorazowymi” 

 
 
29. PKO Konto za Zero zastępuje konto działające do 31 maja 2023 r. pod nazwą: PKO Konto za Zero (umowy zawarte od 1 
października 2014 r. do 29 lutego 2020 r.). 
 
30. Dotychczasowa nazwa CZĘŚĆ I. RACHUNKI BANKOWE zostaje zmieniona na: CZĘŚĆ I. RACHUNKI BANKOWE W OFERCIE. 
 
31. Wskazane poniżej pozycje oraz sekcje PKO Konta za Zero (umowy zawarte od 1 października 2014 r. do 29 lutego 2020 r.) 
otrzymują nowe brzmienie lub zmieniają numerację lub położenie w Taryfie: 
 

Gdzie i co się zmienia: Powód 
(okoliczność faktyczna) zmiany Podstawa prawna zmiany 

Przed zmianą: Po zmianie: 

„CZĘŚĆ I. RACHUNKI 
BANKOWE” 

„CZĘŚĆ I. RACHUNKI BANKOWE 
W OFERCIE” 

Zmiana porządkowa Zmiana porządkowa 

„PKO Konto za Zero (umowy 
zawarte od 1 października 2014 
r. do 29 lutego 2020 r.)” 

„PKO Konto za Zero” 
 

Uproszczenie oferty Zmiana porządkowa 

„1. Prowadzenie rachunku 
płatniczego – miesięcznie 
0,00 – rachunek z kartą 
debetową 
8,00 – w pozostałych 
przypadkach” 

„1. Prowadzenie konta – opłata 
miesięczna: 0 zł” 

Obniżenie opłaty Ogólne warunki §15 ust 6 
„Niezależnie od okoliczności 
wymienionych w ust. 1, PKO 
Bank Polski SA w każdym czasie 
ma prawo dokonać zmian opłat 
lub prowizji określonych w 
Taryfie polegających na ich 
obniżeniu, zmianach warunków 
ich pobierania na korzystniejsze 
dla Klienta lub zaprzestaniu ich 
pobierania.” 

„2. Polecenie przelewu 
wewnętrznego: 
1) pomiędzy rachunkami tego 
samego Posiadacza rachunku, 
prowadzonymi w PKO BP SA 
oraz przez inne spółki PKO BP SA 
z siedzibą na terytorium RP: 0,00 
2) na pozostałe rachunki 
prowadzone w PKO BP SA: 
a) w oddziale PKO BP SA lub za 
pośrednictwem usługi 
bankowości telefonicznej: 5,992) 
b) za pośrednictwem usługi 
bankowości elektronicznej: 0,00” 

„6. Przelewy krajowe: 
2) przelew wewnętrzny albo 
standardowy: 
- Serwis internetowy iPKO 
Aplikacja mobilna IKO: 0 zł 
- Placówka Infolinia: 10 zł1” 
 

1. Dane GUS wg stanu na 
październik 2022 - zmiana 
rocznych wskaźników cen 
towarów i usług 
konsumpcyjnych o 17,9% r/r 
2. Zmiana porządkowa 

1. Ogólne warunki §15 ust 1 pkt 
1) 
„zmiany miesięcznych lub 
kwartalnych lub półrocznych lub 
rocznych wskaźników cen 
towarów i usług 
konsumpcyjnych, 
publikowanych przez Główny 
Urząd Statystyczny, o co 
najmniej 0,10 punktu 
procentowego; w przypadku 
zmiany więcej niż jednego 
wskaźnika, podstawą do zmiany 
jest wskaźnik o najwyższej 
wartości zmiany.” 
2. Zmiana porządkowa 
 

„3. Polecenie przelewu: 
1) standardowe: 
a) w oddziale PKO BP SA lub za 
pośrednictwem usługi 
bankowości telefonicznej: 5,99 
b) za pośrednictwem usługi 
bankowości elektronicznej: 0,00” 
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„3. Polecenie przelewu: 
2) natychmiastowe 
a) w oddziale PKO BP SA lub za 
pośrednictwem usługi 
bankowości telefonicznej: 11,99 
b) za pośrednictwem usługi 
bankowości elektronicznej 4,99” 

„6. Przelewy krajowe: 
3) przelew natychmiastowy: 
- Serwis internetowy iPKO 
Aplikacja mobilna IKO: 4,99 zł 
- Placówka Infolinia: 11,99 zł” 
 
 

Zmiana porządkowa Zmiana porządkowa 

„3. Polecenie przelewu 
3) na telefon BLIK: 0,00” 

„6. Przelewy krajowe: 
1) przelew na telefon BLIK 
- Serwis internetowy iPKO 
Aplikacja mobilna IKO: 0 zł 
- Placówka Infolinia: x” 

Zmiana porządkowa Zmiana porządkowa 

„3. Polecenie przelewu 
4) za pośrednictwem systemu 
SORBNET 2: 30,00” 

„6. Przelewy krajowe: 
4) przelew SORBNET 2 
- Serwis internetowy iPKO 
Aplikacja mobilna IKO: 45 zł 
- Placówka Infolinia: 45 zł” 
 

1. Dane GUS wg stanu na 
październik 2022 - zmiana 
rocznych wskaźników cen 
towarów i usług 
konsumpcyjnych o 17,9% r/r 
2. Zmiana porządkowa 

1. Ogólne warunki §15 ust 1 pkt 
1) 
„zmiany miesięcznych lub 
kwartalnych lub półrocznych lub 
rocznych wskaźników cen 
towarów i usług 
konsumpcyjnych, 
publikowanych przez Główny 
Urząd Statystyczny, o co 
najmniej 0,10 punktu 
procentowego; w przypadku 
zmiany więcej niż jednego 
wskaźnika, podstawą do zmiany 
jest wskaźnik o najwyższej 
wartości zmiany.” 
2. Zmiana porządkowa 

„4. Przelewy 
zagraniczne/walutowe: 
1) polecenie przelewu SEPA w 
trybie zwykłym: 2a) 

a) w oddziale PKO BP SA lub za 
pośrednictwem usługi 
bankowości telefonicznej: 5,99 
b) za pośrednictwem usługi 
bankowości elektronicznej: 0,00 
2) pozostałe przelewy 
zagraniczne/walutowe: zgodnie z 
Częścią V” 

„7. Przelewy 
zagraniczne/walutowe: 
1) Przelewy w walucie obcej do 
polskich banków: 
a) Standard, przelew SEPA 2: 
- Serwis internetowy iPKO 
Aplikacja mobilna IKO: 0 zł 
- Placówka Infolinia: 10 zł 
b) Pilny, przelew SEPA 3: 
- Serwis internetowy iPKO 
Aplikacja mobilna IKO: 25 zł 
- Placówka Infolinia: 50 zł 
c) Standard, w walucie innej niż 
EUR 4: 
- Serwis internetowy iPKO 
Aplikacja mobilna IKO: 25 zł 
- Placówka Infolinia: 50 zł 
d) Pilny, w walucie innej niż EUR 
5 Tryb pilny (bez przelewu SEPA): 
- Serwis internetowy iPKO 
Aplikacja mobilna IKO: 55 zł 
- Placówka Infolinia: 80 zł 
2) Przelewy do banków 
zagranicznych: 
a) Standard, przelew SEPA 2: 
- Serwis internetowy iPKO 
Aplikacja mobilna IKO: 0 zł 
- Placówka Infolinia: 10 zł 
b) Pilny, przelew SEPA 3: 
- Serwis internetowy iPKO 
Aplikacja mobilna IKO: 25 zł 
- Placówka Infolinia: 50 zł 
c) Standard (bez przelewu SEPA) 
4: 
- Serwis internetowy iPKO 
Aplikacja mobilna IKO: 25 zł 
- Placówka Infolinia: 50 zł 
d) Pilny (bez przelewu SEPA) 5: 
- Serwis internetowy iPKO 
Aplikacja mobilna IKO: 105 zł 
- Placówka Infolinia: 130 zł 
Sprawdź pozostałe opłaty 
dotyczące m.in. odbierania 
przelewów zagranicznych w 
Części VII „Przelewy 
zagraniczne/walutowe”” 

1. Dane GUS wg stanu na 
październik 2022 - zmiana 
rocznych wskaźników cen 
towarów i usług 
konsumpcyjnych o 17,9% r/r 
2. Zmiana nazewnictwa 
3. Zmiana porządkowa 

1. Ogólne warunki §15 ust 1 pkt 
1) 
„zmiany miesięcznych lub 
kwartalnych lub półrocznych lub 
rocznych wskaźników cen 
towarów i usług 
konsumpcyjnych, 
publikowanych przez Główny 
Urząd Statystyczny, o co 
najmniej 0,10 punktu 
procentowego; w przypadku 
zmiany więcej niż jednego 
wskaźnika, podstawą do zmiany 
jest wskaźnik o najwyższej 
wartości zmiany.” 
2. Ogólne warunki §15 ust 1 pkt 
6) 
„konieczności dostosowania 
postanowień Taryfy do 
postanowień innych wzorców 
umów PKO Banku Polskiego SA, 
w zakresie dotyczącym tytułów 
opłat i prowizji, niewpływającym 
na wysokość pobieranych opłat i 
prowizji oraz warunki ich 
pobierania” 
3. Zmiana porządkowa 
 

„5. Ustanowienie lub modyfikacja 
zlecenia stałego: 
1) w oddziale PKO BP SA lub za 
pośrednictwem usługi 
bankowości telefonicznej: 2,992) 

„8. Ustanowienie lub zmiana 
zlecenia stałego: 
- Serwis internetowy iPKO 
Aplikacja mobilna IKO: 0 zł 
- Placówka Infolinia: 2,99 zł1” 

Zmiana porządkowa Zmiana porządkowa 
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2) za pośrednictwem usługi 
bankowości elektronicznej: 0,00” 

 

„6. Realizacja – za każdą 
płatność: 
1) zlecenia zmiennego lub 
polecenia zapłaty: 1,00 
2) zlecenia stałego: 0,00 
3) zlecenia "Płatności ustalonej" 
(usługa w administrowaniu od 
dnia 24 lipca 2015 r.): 2,99” 

„9. Realizacja zlecenia 
zmiennego lub polecenia 
zapłaty: 
- Serwis internetowy iPKO 
Aplikacja mobilna IKO: 1 zł 
- Placówka Infolinia: 1 zł 
10. Realizacja zlecenia stałego: 
- Serwis internetowy iPKO 
Aplikacja mobilna IKO: 0 zł 
- Placówka Infolinia: 0 zł 
27. „Płatność ustalona” - usługa 
w administrowaniu od 24 lipca 
2015 r.: 0 zł” 

1. Obniżenie opłaty 
2. Zmiana porządkowa 

1. Ogólne warunki §15 ust 6 
„Niezależnie od okoliczności 
wymienionych w ust. 1, PKO 
Bank Polski SA w każdym czasie 
ma prawo dokonać zmian opłat 
lub prowizji określonych w 
Taryfie polegających na ich 
obniżeniu, zmianach warunków 
ich pobierania na korzystniejsze 
dla Klienta lub zaprzestaniu ich 
pobierania.” 
2. Zmiana porządkowa 

„7. Wydanie karty płatniczej ze 
standardowym wizerunkiem lub 
wznowienie karty płatniczej: 
0,00” 

„3. Wydanie karty ze 
standardowym wizerunkiem lub 
wznowienie karty  
z wizerunkiem z galerii: 0 zł” 

Zmiana porządkowa Zmiana porządkowa 

„8. Obsługa karty debetowej - 
opłata miesięczna: 
0,00 - gdy dokonano transakcji 
bezgotówkowych  (z wyjątkiem 
przelewów)  na kwotę min. 300 zł 
kartą debetową wydaną do 
rachunku lub przy użyciu BLIK  
8,00 – w pozostałych 
przypadkach” 

„2. Obsługa karty – opłata 
miesięczna:  
0 zł - gdy w okresie 
rozliczeniowym karty zrobisz  
min. 5 transakcji 
bezgotówkowych kartą  
lub BLIKIEM (z wyłączeniem 
przelewów) 
10 zł - w pozostałych 
przypadkach” 

1. Dane GUS wg stanu na 
październik 2022 - zmiana 
rocznych wskaźników cen 
towarów i usług 
konsumpcyjnych o 17,9% r/r 
2. Uproszczenie oferty 
3. Zmiana porządkowa 
 

1. Ogólne warunki §15 ust 1 pkt 
1) 
„zmiany miesięcznych lub 
kwartalnych lub półrocznych lub 
rocznych wskaźników cen 
towarów i usług 
konsumpcyjnych, 
publikowanych przez Główny 
Urząd Statystyczny, o co 
najmniej 0,10 punktu 
procentowego; w przypadku 
zmiany więcej niż jednego 
wskaźnika, podstawą do zmiany 
jest wskaźnik o najwyższej 
wartości zmiany.” 
2. Ogólne warunki §15 ust 1 pkt 
6) 
„konieczności dostosowania 
postanowień Taryfy do 
postanowień innych wzorców 
umów PKO Banku Polskiego SA, 
w zakresie dotyczącym tytułów 
opłat i prowizji, niewpływającym 
na wysokość pobieranych opłat i 
prowizji oraz warunki ich 
pobierania” 
3. Zmiana porządkowa 

„9. Wydanie karty płatniczej z 
wizerunkiem z galerii albo 
zmiana standardowego 
wizerunku karty na wizerunek z 
galerii albo zmiana wizerunku 
karty w ramach galerii: 14,90” 

„4. Wydanie karty z wizerunkiem 
z galerii/zmiana standardowego 
wizerunku  
na wizerunek z galerii/zmiana 
wizerunku karty w ramach 
galerii: 14,90 zł” 

Zmiana porządkowa Zmiana porządkowa 

„10. Przewalutowanie transakcji 
płatniczej dokonanej kartą 
wydaną w ramach organizacji 
Visa w walucie innej niż waluta 
polska, rozliczonych na rachunku 
głównym prowadzonym w 
złotych (w tym transgranicznej 
transakcji płatniczej przy użyciu 
karty debetowej do płatności 
bezgotówkowych oraz 
transgranicznej transakcji 
płatniczej przy użyciu karty 
debetowej do płatności 
gotówkowych) – od wartości 
transakcji płatniczej: 3,5%” 

„5. Przewalutowanie transakcji 
kartą VISA w walucie innej niż 
PLN rozliczonej na koncie 
głównym w PLN (w tym wypłaty 
z konta na terytorium innego niż 
Polska kraju EOG oraz płatności 
kartą na terytorium innego niż 
Polska kraju EOG): 4% od 
wartości transakcji” 

1. Dane GUS wg stanu na 
październik 2022 - zmiana 
rocznych wskaźników cen 
towarów i usług 
konsumpcyjnych o 17,9% r/r 
2. Zmiana porządkowa 

1. Ogólne warunki §15 ust 1 pkt 
1) 
„zmiany miesięcznych lub 
kwartalnych lub półrocznych lub 
rocznych wskaźników cen 
towarów i usług 
konsumpcyjnych, 
publikowanych przez Główny 
Urząd Statystyczny, o co 
najmniej 0,10 punktu 
procentowego; w przypadku 
zmiany więcej niż jednego 
wskaźnika, podstawą do zmiany 
jest wskaźnik o najwyższej 
wartości zmiany.” 
2. Zmiana porządkowa 

Brak pozycji „13. Wpłaty gotówki kartą do 
konta lub BLIKIEM: 
1) wpłata w naszych 
wpłatomatach: 0 zł 
2) wpłata w kraju we 
wpłatomatach innych niż nasze6: 
0,5% od wartości transakcji min. 
2 zł” 

1. Wprowadzenie nowej usługi 
2. Zmiana porządkowa 

1. Ogólne warunki §15 ust 3 
„W przypadku pierwszego 
podwyższenia opłat lub prowizji, 
których wysokość do tej pory 
wynosiła: 
1) 0 zł – opłata w wyniku 
podwyższenia nie może 
przekroczyć 50 zł, 
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2) 0% – prowizja w wyniku 
podwyższenia nie może wynosić 
więcej niż 2%” 
2. Zmiana porządkowa 

Brak pozycji „14. Wpłaty gotówki w naszych 
placówkach: 
1) pierwsza wpłata w danym 
miesiącu kalendarzowym: 0 zł 
2) kolejne wpłaty w danym 
miesiącu kalendarzowym:  
10 zł”  

1. Dane GUS wg stanu na 
październik 2022 - zmiana 
rocznych wskaźników cen 
towarów i usług 
konsumpcyjnych o 17,9% r/r 
2. Zmiana porządkowa 

1. Ogólne warunki §15 ust 1 pkt 
1) 
„zmiany miesięcznych lub 
kwartalnych lub półrocznych lub 
rocznych wskaźników cen 
towarów i usług 
konsumpcyjnych, 
publikowanych przez Główny 
Urząd Statystyczny, o co 
najmniej 0,10 punktu 
procentowego; w przypadku 
zmiany więcej niż jednego 
wskaźnika, podstawą do zmiany 
jest wskaźnik o najwyższej 
wartości zmiany.” 
2. Zmiana porządkowa 

„11. Wypłaty gotówki w 
oddziałach lub w agencjach PKO 
BP SA: 0,00” 

„12. Wypłaty gotówki w naszych 
placówkach: 
1) pierwsza wypłata w danym 
miesiącu kalendarzowym: 0 zł 
2) kolejna wypłata w danym 
miesiącu kalendarzowym:  
10 zł” 

1. Dane GUS wg stanu na 
październik 2022 - zmiana 
rocznych wskaźników cen 
towarów i usług 
konsumpcyjnych o 17,9% r/r 
2. Zmiana porządkowa 

1. Ogólne warunki §15 ust 1 pkt 
1) 
„zmiany miesięcznych lub 
kwartalnych lub półrocznych lub 
rocznych wskaźników cen 
towarów i usług 
konsumpcyjnych, 
publikowanych przez Główny 
Urząd Statystyczny, o co 
najmniej 0,10 punktu 
procentowego; w przypadku 
zmiany więcej niż jednego 
wskaźnika, podstawą do zmiany 
jest wskaźnik o najwyższej 
wartości zmiany.” 
2. Zmiana porządkowa 

„12. Wypłaty gotówki przy 
użyciu karty debetowej PKO 
Ekspres lub przy użyciu BLIK - za 
każdą transakcję od jej wartości, 
z wyjątkiem ppkt 4: 
1) w bankomatach PKO BP SA: 
0,00 
2) w bankomatach innych niż 
PKO BP SA w kraju: 3% nie mniej 
niż 5,00 
3) w bankomatach innych niż 
PKO BP SA za granicą (w tym 
transgraniczne transakcje 
płatnicze przy użyciu karty 
debetowej do płatności 
gotówkowych): 3% nie mniej niż 
5,00 
4) towarzysząca transakcji 
bezgotówkowej (Cashback) – za 
każdą transakcję: 1,00 
5) w urzędach pocztowych: 3% 
nie mniej niż 5,00 
6) w oddziałach banków innych 
niż PKO BP SA lub punktach 
świadczących usługi wypłaty 
gotówki w terminalu płatniczym 
(w tym transgraniczne 
transakcje płatnicze przy użyciu 
karty debetowej do płatności 
gotówkowych): 3% nie mniej niż 
10,00” 

„11. Wypłaty gotówki: 
1) wypłata kartą lub BLIKIEM w 
kraju w naszych bankomatach: 0 
zł 
2) wypłata kartą lub BLIKIEM za 
granicą w bankomatach innych 
niż nasze (w tym wypłata z 
konta na terytorium innego niż 
Polska kraju EOG):  
0 zł 
3) wypłaty BLIKIEM w kraju w 
bankomatach innych niż nasze: 
0 zł 
4) wypłata kartą w kraju w 
bankomatach innych niż nasze: 
10 zł 
5) wypłata kartą w ramach 
usługi Cashback: 2 zł 
6) wypłata kartą w oddziałach 
banków innych niż nasze lub w 
terminalu płatniczym w 
punktach wypłat i urzędach 
pocztowych (w tym wypłata z 
konta na terytorium innego niż 
Polska kraju EOG): 3% od 
wartości transakcji min. 10 zł” 

1. Dane GUS wg stanu na 
październik 2022 - zmiana 
rocznych wskaźników cen 
towarów i usług 
konsumpcyjnych o 17,9% r/r 
2. Obniżenie opłaty 
3. Zmiana porządkowa 

1. Ogólne warunki §15 ust 1 pkt 
1) 
„zmiany miesięcznych lub 
kwartalnych lub półrocznych lub 
rocznych wskaźników cen 
towarów i usług 
konsumpcyjnych, 
publikowanych przez Główny 
Urząd Statystyczny, o co 
najmniej 0,10 punktu 
procentowego; w przypadku 
zmiany więcej niż jednego 
wskaźnika, podstawą do zmiany 
jest wskaźnik o najwyższej 
wartości zmiany.” 
2. Ogólne warunki §15 ust 6 
„Niezależnie od okoliczności 
wymienionych w ust. 1, PKO 
Bank Polski SA w każdym czasie 
ma prawo dokonać zmian opłat 
lub prowizji określonych w 
Taryfie polegających na ich 
obniżeniu, zmianach warunków 
ich pobierania na korzystniejsze 
dla Klienta lub zaprzestaniu ich 
pobierania.” 
3. Zmiana porządkowa 
 

„13. Zmiana rachunku ze 
wspólnego na indywidualny i 
odwrotnie: 30,00” 

„21. Zmiana konta ze wspólnego 
na indywidualny i odwrotnie - 
opłata za każdą zmianę: 25 zł” 

1. Obniżenie opłaty 
2. Zmiana porządkowa 

1. Ogólne warunki §15 ust 6 
„Niezależnie od okoliczności 
wymienionych w ust. 1, PKO 
Bank Polski SA w każdym czasie 
ma prawo dokonać zmian opłat 
lub prowizji określonych w 
Taryfie polegających na ich 
obniżeniu, zmianach warunków 
ich pobierania na korzystniejsze 
dla Klienta lub zaprzestaniu ich 
pobierania.” 
2. Zmiana porządkowa 
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„14. Przeprowadzenie autoryzacji 
przelewu oraz ustanowienia, 
modyfikacji lub usunięcia 
zlecenia płatniczego/odbiorcy 
przy użyciu kodu jednorazowego 
za pośrednictwem usługi 
bankowości elektronicznej lub 
usługi bankowości 
telefonicznej3): 0,29”  

„22. Autoryzacja przelewu oraz 
ustanowienie, zmiana lub 
usunięcie zlecenia 
płatniczego/odbiorcy przy 
użyciu kodu z karty kodów9: 0,50 
zł” 

1. Dane GUS wg stanu na 
październik 2022 - zmiana 
rocznych wskaźników cen 
towarów i usług 
konsumpcyjnych o 17,9% r/r 
2. Zmiana porządkowa 

1. Ogólne warunki §15 ust 1 pkt 
1) 
„zmiany miesięcznych lub 
kwartalnych lub półrocznych lub 
rocznych wskaźników cen 
towarów i usług 
konsumpcyjnych, 
publikowanych przez Główny 
Urząd Statystyczny, o co 
najmniej 0,10 punktu 
procentowego; w przypadku 
zmiany więcej niż jednego 
wskaźnika, podstawą do zmiany 
jest wskaźnik o najwyższej 
wartości zmiany.” 
2. Zmiana porządkowa 

„15. Sporządzenie zestawienia 
transakcji płatniczych i 
przekazanie go pocztą na terenie 
kraju (wyciągu, zbiorczego 
zestawienia transakcji) częściej 
niż raz w miesiącu – 
każdorazowo: 6,00” 

„23. Przygotowanie i krajowa 
wysyłka zbiorczego zestawienia 
transakcji lub wyciągu, częściej 
niż 1. raz w miesiącu – 
każdorazowo: 6 zł” 

Zmiana porządkowa Zmiana porządkowa 

„16. Powiadomienia o bieżących 
zdarzeniach związanych z 
posiadanym rachunkiem oraz 
wykorzystywaną usługą 
bankowości elektronicznej: 
1) pocztą elektroniczną: 0,00 
2) powiadamianie SMS - opłaty 
pobierane w miesięcznych 
cyklach rozliczeniowych, 
liczonych od dnia aktywowania 
usługi: 
a) pakiet 40 SMS – miesięczna 
opłata abonamentowa: 6,00 
b) każdy SMS ponad pakiet oraz 
SMS bez pakietu – opłata 
pobierana zbiorczo: 0,30” 

„17. Powiadomienia e-mail o 
bieżących zdarzeniach na Twoim 
koncie: 0 zł 
18. Powiadomienia SMS o 
bieżących zdarzeniach na Twoim 
koncie: 8 

1) Pakiet 40 SMS – opłata w 
miesięcznych okresach 
rozliczeniowych, liczonych od 
dnia aktywacji usługi: 10 zł 
2) Każdy SMS ponad pakiet oraz 
SMS bez pakietu – zbiorcza 
opłata w miesięcznych okresach 
rozliczeniowych, liczonych od 
dnia aktywacji usługi: 0,50 zł” 
 

1. Dane GUS wg stanu na 
październik 2022 - zmiana 
rocznych wskaźników cen 
towarów i usług 
konsumpcyjnych o 17,9% r/r 
2. Zmiana porządkowa 

1. Ogólne warunki §15 ust 1 pkt 
1) 
„zmiany miesięcznych lub 
kwartalnych lub półrocznych lub 
rocznych wskaźników cen 
towarów i usług 
konsumpcyjnych, 
publikowanych przez Główny 
Urząd Statystyczny, o co 
najmniej 0,10 punktu 
procentowego; w przypadku 
zmiany więcej niż jednego 
wskaźnika, podstawą do zmiany 
jest wskaźnik o najwyższej 
wartości zmiany.” 
2. Zmiana porządkowa 

„17. Przekazywanie informacji o 
zmianach sald na skrzynkę 
poczty internetowej - miesięczna 
opłata 
abonamentowa: 3,00” 

 „24. Informacja e-mail o 
zmianach sald na koncie – 
opłata miesięczna 8: 3 zł” 

Zmiana porządkowa Zmiana porządkowa 

„18. Dzienne powiadamianie 
SMS o wysokości salda lub 5 
ostatnich transakcjach na 
rachunku w ramach usługi 
"Informacja SMS" - miesięczna 
opłata abonamentowa: 7,00” 

„25. „Informacja SMS”: 
codzienne powiadamiania SMS 
o wysokości salda lub o 5 
ostatnich transakcjach na 
koncie – opłata miesięczna8:  
7 zł” 

Zmiana porządkowa Zmiana porządkowa 

„19. Pakiet "INFO" obejmujący 
usługi wymienione w pkt 17 i 18 
– miesięczna opłata 
abonamentowa: 8,00” 

 „26. Pakiet INFO (obejmuje 
usługi z pkt 24 i 25) – miesięczna 
opłata abonamentowa 8: 8 zł” 

Zmiana porządkowa Zmiana porządkowa 

„20. Sprawdzenie salda na 
rachunku w bankomacie przy 
użyciu karty debetowej PKO 
Ekspres: 0,00” 

„19. Sprawdzenie salda w 
naszym bankomacie z użyciem 
karty: 0 zł” 

Zmiana porządkowa Zmiana porządkowa 

„21. Wydrukowanie w 
bankomacie PKO BP SA, przy 
użyciu karty debetowej PKO 
Ekspres, informacji o: 
1) wysokości salda 
rachunku/wolnych środków - za 
każdy wydruk: 1,99 
2) ostatnich 5 transakcjach 
rozliczonych na rachunku - za 
każdy wydruk: 1,99” 

„20. Informacja o wysokości 
salda/ ostatnich rozliczonych 
transakcjach – opłata za każdy 
wydruk w naszym bankomacie z 
użyciem karty: 1,99 zł” 

Zmiana porządkowa Zmiana porządkowa 

„22. Skorzystanie z 
dopuszczalnego salda 
debetowego (Debetu na koncie) 
– miesięcznie 4): 5,00”  
 

„15. Skorzystanie z Debetu na 
koncie – opłata miesięczna 
pobierana pierwszego dnia,  
w którym skorzystasz z usługi. 
Jeśli masz oprocentowany Debet 
na koncie nie pobierzemy tej 
opłaty: 5 zł7” 

Zmiana porządkowa Zmiana porządkowa 
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„23. Sporządzenie i wysłanie 
zawiadomienia/monitu 
związanego z powstaniem 
zadłużenia przeterminowanego: 
4,00” 

„16. Przygotowanie i wysyłka 
zawiadomienia/monitu o 
zadłużeniu przeterminowanym: 4 
zł” 

Zmiana porządkowa Zmiana porządkowa 

„2) Opłaty nie pobiera się w przypadku 

przekazania środków na:  
1) rachunek PKO Konto Dziecka i 

posiadania dostępu do usług 

bankowości elektronicznej do 
rachunku PKO Konto Dziecka,  

2) rachunek Karty PKO Junior tego 

samego Posiadacza,  
3) rachunek Pierwsze Konto 

Oszczędnościowe dziecka z rachunku 

oszczędnościowo-rozliczeniowego 
rodzica. 

2a) Tryb zwykły – realizacja polecenia 

przelewu SEPA z datą waluty „tomnext”. 
3) Opłata pobierana miesięcznie z dołu, 

uzależniona od liczby autoryzowanych 

transakcji, przy pomocy kodów 
jednorazowych z karty. 
4) Opłata pobierana pierwszego dnia, w 

którym Posiadacz rachunku skorzystał z 
dopuszczalnego salda debetowego 

(Debetu na koncie). Za skorzystanie z 

dopuszczalnego salda debetowego 
(Debetu na koncie) w kwocie do 10 zł 

opłata nie jest pobierana.” 

 
 

„1 Nie pobieramy opłaty, gdy pieniądze 

są przelewane na rachunek: 
1) tego samego posiadacza, 

prowadzony w PKO BP S.A. lub przez 

inne spółki PKO BP S.A. z siedzibą w 
Polsce 

2) PKO Konto Dziecka i posiadasz 

dostęp do usługi bankowości 
elektronicznej do tego rachunku 

3) Karty PKO Junior tego samego 

Posiadacza 
4) Pierwsze Konto Oszczędnościowe 

dziecka z rachunku oszczędnościowo-

rozliczeniowego rodzica 
2 Przelew SEPA Standard oznacza dzień 

udostępnienia kwoty przelewu 

zagranicznego nie później niż 
następnego dnia roboczego 

następującego po dniu otrzymania 

dyspozycji przelewu 

3 Przelew SEPA Pilny oznacza dzień 

udostępnienia kwoty przelewu 

zagranicznego do dyspozycji banku 
otrzymującego w dniu otrzymania 

dyspozycji do godziny wskazanej w 

Komunikacie  

4 Standard oznacza dzień udostępnienia 

kwoty przelewu zagranicznego do 

dyspozycji banku otrzymującego nie 
później niż następnego dnia roboczego 

następującego po dniu otrzymania 

dyspozycji przelewu zagranicznego 
wysyłanego do SEPA w walucie EUR 

albo, drugiego dnia roboczego 

następującego po dniu otrzymania 
dyspozycji w przypadku pozostałych 

rodzajów przelewów zagranicznych 

5 Pilny oznacza dzień udostępnienia 
kwoty przelewu zagranicznego do 

dyspozycji banku otrzymującego nie 

później niż następnego dnia roboczego 
następującego po dniu otrzymania 

dyspozycji 

6 Data uruchomienia i dostępność usługi 
zostaną podane w Komunikacie 

7 Za skorzystanie z Debetu na koncie do 

10 zł opłata nie jest pobierana 

8 Nie dotyczy powiadomień o 

obciążeniach na koncie wysyłanych bez 

opłat po każdej wykonanej przez Ciebie 
transakcji oraz marży przy 

przewalutowaniach transakcji kartą 

9 Pobieramy opłatę miesięcznie z dołu, w 
zależności od liczby transakcji, które 

autoryzujesz kodami jednorazowymi” 

Zmiana porządkowa Zmiana porządkowa 

 
 
CZĘŚĆ I. RACHUNKI BANKOWE W OFERCIE 
DZIAŁ I. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE ORAZ KARTY DEBETOWE W FORMIE TRADYCYJNEJ 
TABELA NR 2 
 
1. PKO Konto bez Granic dotychczasowa nazwa CZĘŚĆ I. RACHUNKI BANKOWE zostaje zmieniona na: CZĘŚĆ I. RACHUNKI 
BANKOWE W OFERCIE. 
 
2. Dotychczasowy DZIAŁ I. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE ORAZ KARTY DEBETOWE W FORMIE TRADYCYJNEJ – 
TABELA NR 1 zostaje zamieniony na DZIAŁ I. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE ORAZ KARTY DEBETOWE W 
FORMIE TRADYCYJNEJ – TABELA NR 2. 
 
3. Wskazane poniżej pozycje oraz sekcje PKO Konta bez Granic otrzymują nowe brzmienie lub zmieniają numerację lub położenie w 
Taryfie: 
 

Gdzie i co się zmienia: Powód 
(okoliczność faktyczna) zmiany Podstawa prawna zmiany 

Przed zmianą: Po zmianie: 

„CZĘŚĆ I. RACHUNKI 
BANKOWE” 

„CZĘŚĆ I. RACHUNKI BANKOWE 
W OFERCIE” 

Zmiana porządkowa Zmiana porządkowa 

„DZIAŁ I. RACHUNKI 
OSZCZĘDNOŚCIOWO-
ROZLICZENIOWE ORAZ KARTY 

„DZIAŁ I. RACHUNKI 
OSZCZĘDNOŚCIOWO-
ROZLICZENIOWE ORAZ KARTY 

Zmiana porządkowa Zmiana porządkowa 



Strona 48/144 
 

DEBETOWE W FORMIE 
TRADYCYJNEJ – TABELA NR 1” 

DEBETOWE W FORMIE 
TRADYCYJNEJ – TABELA NR 2” 

„1. Prowadzenie rachunku 
płatniczego – miesięcznie 
17,90” 

„1. Prowadzenie konta: 17,90 zł” Zmiana porządkowa Zmiana porządkowa 

„2. Polecenie przelewu 
wewnętrznego: 
1) pomiędzy rachunkami tego 
samego Posiadacza rachunku, 
prowadzonymi w PKO BP SA 
oraz przez inne spółki PKO BP 
SA z siedzibą na terytorium RP: 
0,00 
2) na pozostałe rachunki 
prowadzone w PKO BP SA: 
a) w oddziale PKO BP SA lub za 
pośrednictwem usługi 
bankowości telefonicznej: 0,00  
b) za pośrednictwem usługi 
bankowości elektronicznej: 0,00” 

„6. Przelewy krajowe: 
2) przelew wewnętrzny albo 
standardowy: 
- Serwis internetowy iPKO 
Aplikacja mobilna IKO: 0 zł 
- Placówka Infolinia: 0 zł” 

Zmiana porządkowa Zmiana porządkowa 

„3. Polecenie przelewu: 
1) standardowe: 
a) w oddziale PKO BP SA lub za 
pośrednictwem usługi 
bankowości telefonicznej: 0,00 

b) za pośrednictwem usługi 
bankowości elektronicznej: 0,00” 

„3. Polecenie przelewu: 
2) natychmiastowe 
a) w oddziale PKO BP SA lub za 
pośrednictwem usługi 
bankowości telefonicznej: 11,99 
b) za pośrednictwem usługi 
bankowości elektronicznej 4,99” 

„6. Przelewy krajowe: 
3) przelew natychmiastowy: 
- Serwis internetowy iPKO 
Aplikacja mobilna IKO: 4,99 zł 
- Placówka Infolinia: 11,99 zł” 

Zmiana porządkowa Zmiana porządkowa 

„3. Polecenie przelewu 
3) na telefon BLIK: 0,00” 

„6. Przelewy krajowe: 
1) przelew na telefon BLIK: 
- Serwis internetowy iPKO 
Aplikacja mobilna IKO: 0 zł 
- Placówka Infolinia: x” 

Zmiana porządkowa Zmiana porządkowa 

„3. Polecenie przelewu 
4) za pośrednictwem systemu 
SORBNET 2: 30,00” 

„6. Przelewy krajowe: 
4) przelew SORBNET 2: 
- Serwis internetowy iPKO 
Aplikacja mobilna IKO: 45 zł 
- Placówka Infolinia: 45 zł” 

1. Dane GUS wg stanu na 
październik 2022 - zmiana 
rocznych wskaźników cen 
towarów i usług 
konsumpcyjnych o 17,9% r/r 
2. Zmiana porządkowa 

1. Ogólne warunki §15 ust 1 pkt 
1) 
„zmiany miesięcznych lub 
kwartalnych lub półrocznych lub 
rocznych wskaźników cen 
towarów i usług 
konsumpcyjnych, 
publikowanych przez Główny 
Urząd Statystyczny, o co 
najmniej 0,10 punktu 
procentowego; w przypadku 
zmiany więcej niż jednego 
wskaźnika, podstawą do zmiany 
jest wskaźnik o najwyższej 
wartości zmiany.” 
2. Zmiana porządkowa 

„4. Przelewy 
zagraniczne/walutowe: 
1) polecenie przelewu SEPA w 
trybie zwykłym: 2a) 

a) w oddziale PKO BP SA lub za 
pośrednictwem usługi 
bankowości telefonicznej: 0,00 

b) za pośrednictwem usługi 
bankowości elektronicznej: 0,00 
2) pozostałe przelewy 
zagraniczne/walutowe: zgodnie z 
Częścią V” 

„7. Przelewy 
zagraniczne/walutowe: 
1) Przelewy w walucie obcej do 
polskich banków: 
a) Standard, przelew SEPA 1: 
- Serwis internetowy iPKO 
Aplikacja mobilna IKO: 0 zł 
- Placówka Infolinia: 0 zł 
b) Pilny, przelew SEPA 2: 
- Serwis internetowy iPKO 
Aplikacja mobilna IKO: 25 zł 
- Placówka Infolinia: 50 zł 
c) Standard, w walucie innej niż 
EUR 3: 
- Serwis internetowy iPKO 
Aplikacja mobilna IKO: 25 zł 
- Placówka Infolinia: 50 zł 
d) Pilny, w walucie innej niż EUR 
4 Tryb pilny (bez przelewu SEPA): 
- Serwis internetowy iPKO 
Aplikacja mobilna IKO: 55 zł 
- Placówka Infolinia: 80 zł 

1. Zmiana nazewnictwa 
2. Zmiana porządkowa 

1. Ogólne warunki §15 ust 1 pkt 
6) 
„konieczności dostosowania 
postanowień Taryfy do 
postanowień innych wzorców 
umów PKO Banku Polskiego SA, 
w zakresie dotyczącym tytułów 
opłat i prowizji, niewpływającym 
na wysokość pobieranych opłat i 
prowizji oraz warunki ich 
pobierania” 
2. Zmiana porządkowa 
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2) Przelewy do banków 
zagranicznych: 
a) Standard, przelew SEPA 1: 
- Serwis internetowy iPKO 
Aplikacja mobilna IKO: 0 zł 
- Placówka Infolinia: 0 zł 
b) Pilny, przelew SEPA 2: 
- Serwis internetowy iPKO 
Aplikacja mobilna IKO: 25 zł 
- Placówka Infolinia: 50 zł 
c) Standard (bez przelewu SEPA) 
3: 
- Serwis internetowy iPKO 
Aplikacja mobilna IKO: 25 zł 
- Placówka Infolinia: 50 zł 
d) Pilny (bez przelewu SEPA) 4: 
- Serwis internetowy iPKO 
Aplikacja mobilna IKO: 105 zł 
- Placówka Infolinia: 130 zł 
Sprawdź pozostałe opłaty 
dotyczące m.in. odbierania 
przelewów zagranicznych w 
Części VII „Przelewy 
zagraniczne/walutowe””  

„5. Ustanowienie lub 
modyfikacja zlecenia stałego: 
1) w oddziale PKO BP SA lub za 
pośrednictwem usługi 
bankowości telefonicznej: 0,00 
2) za pośrednictwem usługi 
bankowości elektronicznej: 0,00” 

„8. Ustanowienie lub zmiana 
zlecenia stałego: 
- Serwis internetowy iPKO 
Aplikacja mobilna IKO: 0 zł 
- Placówka Infolinia: 0 zł” 
 

Zmiana porządkowa Zmiana porządkowa 

„6. Realizacja – za każdą 
płatność: 
1) zlecenia zmiennego lub 
polecenia zapłaty: 0,00 
2) zlecenia stałego: 0,00 
3) zlecenia "Płatności ustalonej" 
(usługa w administrowaniu od 
dnia 24 lipca 2015 r.) 2,99” 

„9. Realizacja zlecenia zmiennego 
lub polecenia zapłaty 

- Serwis internetowy iPKO 
Aplikacja mobilna IKO: 0 zł 
- Placówka Infolinia: 0zł 
10. Realizacja zlecenia stałego 
- Serwis internetowy iPKO 
Aplikacja mobilna IKO: 0 zł 
- Placówka Infolinia: 0 zł 
27. „Płatność ustalona” - usługa 
w administrowaniu od 24 lipca 
2015 r.: 2,99 zł” 

Zmiana porządkowa Zmiana porządkowa 

„7. Wydanie karty płatniczej ze 
standardowym wizerunkiem lub 
wznowienie karty płatniczej: 
0,00” 

„3. Wydanie karty ze 
standardowym wizerunkiem lub 
wznowienie karty  
z wizerunkiem z galerii: 0 zł” 

Zmiana porządkowa Zmiana porządkowa 

„8. Obsługa karty debetowej - 
opłata miesięczna: 0,00” 

„2. Obsługa karty - opłata 
miesięczna: 0 zł” 

Zmiana porządkowa Zmiana porządkowa 

„9. Wydanie karty płatniczej z 
wizerunkiem z galerii albo 
zmiana standardowego 
wizerunku karty na wizerunek 
z galerii albo zmiana wizerunku 
karty w ramach galerii: 14,90” 

„4. Wydanie karty z wizerunkiem 
z galerii/zmiana standardowego 
wizerunku  
na wizerunek z galerii/zmiana 
wizerunku karty w ramach 
galerii: 14,90 zł” 

Zmiana porządkowa Zmiana porządkowa 

„10. Przewalutowanie transakcji 
płatniczej dokonanej kartą 
wydaną w ramach organizacji 
Visa w walucie innej niż waluta 
polska, rozliczonych na 
rachunku głównym 
prowadzonym w złotych (w tym 
transgranicznej transakcji 
płatniczej przy użyciu karty 
debetowej do płatności 
bezgotówkowych oraz 
transgranicznej transakcji 
płatniczej przy użyciu karty 
debetowej do płatności 
gotówkowych) – od wartości 
transakcji płatniczej: 3,50%” 

„5. Przewalutowanie transakcji 
kartą VISA w walucie innej niż 
PLN rozliczonej na koncie 
głównym w PLN (w tym wypłaty 
z konta na terytorium innego niż 
Polska kraju EOG oraz płatności 
kartą na terytorium innego niż 
Polska kraju EOG): 4% od 
wartości transakcji” 

1. Dane GUS wg stanu na 
październik 2022 - zmiana 
rocznych wskaźników cen 
towarów i usług 
konsumpcyjnych o 17,9% r/r 
2. Zmiana porządkowa 

1. Ogólne warunki §15 ust 1 pkt 
1) 
„zmiany miesięcznych lub 
kwartalnych lub półrocznych lub 
rocznych wskaźników cen 
towarów i usług 
konsumpcyjnych, 
publikowanych przez Główny 
Urząd Statystyczny, o co 
najmniej 0,10 punktu 
procentowego; w przypadku 
zmiany więcej niż jednego 
wskaźnika, podstawą do zmiany 
jest wskaźnik o najwyższej 
wartości zmiany.” 
2. Zmiana porządkowa 

„11. Wypłaty gotówki w 
oddziałach lub w agencjach PKO 
BP SA: 0,00” 

„12. Wypłaty gotówki w naszych 
placówkach: 0 zł” 
 

Zmiana porządkowa Zmiana porządkowa 

Brak pozycji „13. Wpłaty gotówki kartą do 
konta lub BLIKIEM: 

1. Wprowadzenie nowej usługi 
2. Zmiana porządkowa 

1. Ogólne warunki §15 ust 3 
„W przypadku pierwszego 
podwyższenia opłat lub prowizji, 
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1) wpłata w naszych 
wpłatomatach: 0 zł 
2) wpłata w kraju we 
wpłatomatach innych niż nasze5: 
0,5% od wartości transakcji min. 
2 zł” 

których wysokość do tej pory 
wynosiła: 
1) 0 zł – opłata w wyniku 
podwyższenia nie może 
przekroczyć 50 zł, 
2) 0% – prowizja w wyniku 
podwyższenia nie może wynosić 
więcej niż 2%” 
2. Zmiana porządkowa 

Brak pozycji „14. Wpłaty gotówki w naszych 
placówkach: 0 zł” 

Zmiana porządkowa Zmiana porządkowa 

„12. Wypłaty gotówki - przy 
użyciu karty debetowej PKO 
Ekspres lub przy użyciu BLIK- za 
każdą transakcję od jej wartości, 
z wyjątkiem ppkt 4: 
1) w bankomatach PKO BP SA: 
0,00 
2) w bankomatach innych niż 
PKO BP SA w kraju: 0,00 
3) w bankomatach innych niż 
PKO BP SA za granicą (w tym 
transgraniczne transakcje 
płatnicze przy użyciu karty 
debetowej do płatności 
gotówkowych): 0,00 
4) towarzysząca transakcji 
bezgotówkowej (Cashback) – za 
każdą transakcję: 0,00 
5) w urzędach pocztowych:0,00 
6) w oddziałach banków innych 
niż PKO BP SA, lub punktach 
świadczących usługi wypłaty 
gotówki w terminalu płatniczym 
(w tym transgraniczne 
transakcje płatnicze przy użyciu 
karty debetowej do płatności 
gotówkowych): 3% nie mniej niż 
10,00” 

„11. Wypłaty gotówki: 
1) wypłata kartą lub BLIKIEM w 
kraju w naszych bankomatach: 0 
zł 
2) wypłata kartą lub BLIKIEM za 
granicą w bankomatach innych 
niż nasze (w tym 
wypłata z konta na terytorium 
innego niż Polska kraju EOG):  
0 zł 
3) wypłaty BLIKIEM w kraju w 
bankomatach innych niż nasze: 0 
zł 
4) wypłata kartą w kraju w 
bankomatach innych niż nasze: 0 
zł 
5) wypłata kartą w ramach 
usługi Cashback: 0 zł 
6) wypłata kartą w oddziałach 
banków innych niż nasze lub w 
terminalu płatniczym w 
punktach wypłat i urzędach 
pocztowych (w tym wypłata z 
konta na terytorium innego niż 
Polska kraju EOG): 3% od 
wartości transakcji min. 10 zł” 

1. Dane GUS wg stanu na 
październik 2022 - zmiana 
rocznych wskaźników cen 
towarów i usług 
konsumpcyjnych o 17,9% r/r 
2. Zmiana porządkowa 

1. Ogólne warunki §15 ust 1 pkt 
1) 
„zmiany miesięcznych lub 
kwartalnych lub półrocznych lub 
rocznych wskaźników cen 
towarów i usług 
konsumpcyjnych, 
publikowanych przez Główny 
Urząd Statystyczny, o co 
najmniej 0,10 punktu 
procentowego; w przypadku 
zmiany więcej niż jednego 
wskaźnika, podstawą do zmiany 
jest wskaźnik o najwyższej 
wartości zmiany.” 
2. Zmiana porządkowa 
 

„13. Zmiana rachunku ze 
wspólnego na indywidualny i 
odwrotnie: 30,00” 

„21. Zmiana konta ze wspólnego 
na indywidualny i odwrotnie - 
opłata za każdą zmianę: 25 zł” 

1. Obniżenie opłaty 
2. Zmiana porządkowa 

1. Ogólne warunki §15 ust 6 
„Niezależnie od okoliczności 
wymienionych w ust. 1, PKO 
Bank Polski SA w każdym czasie 
ma prawo dokonać zmian opłat 
lub prowizji określonych w 
Taryfie polegających na ich 
obniżeniu, zmianach warunków 
ich pobierania na korzystniejsze 
dla Klienta lub zaprzestaniu ich 
pobierania.” 
2. Zmiana porządkowa 

„14. Przeprowadzenie autoryzacji 
przelewu oraz ustanowienia, 
modyfikacji lub usunięcia 
zlecenia płatniczego/odbiorcy 
przy użyciu kodu jednorazowego 
za pośrednictwem usługi 
bankowości elektronicznej lub 
usługi bankowości telefonicznej3: 
0,29”  

„22. Autoryzacja przelewu oraz 
ustanowienie, zmiana lub 
usunięcie zlecenia 
płatniczego/odbiorcy przy 
użyciu kodu z karty kodów6: 0,50 
zł” 

1. Dane GUS wg stanu na 
październik 2022 - zmiana 
rocznych wskaźników cen 
towarów i usług 
konsumpcyjnych o 17,9% r/r 
2. Zmiana porządkowa 

1. Ogólne warunki §15 ust 1 pkt 
1) 
„zmiany miesięcznych lub 
kwartalnych lub półrocznych lub 
rocznych wskaźników cen 
towarów i usług 
konsumpcyjnych, 
publikowanych przez Główny 
Urząd Statystyczny, o co 
najmniej 0,10 punktu 
procentowego; w przypadku 
zmiany więcej niż jednego 
wskaźnika, podstawą do zmiany 
jest wskaźnik o najwyższej 
wartości zmiany.” 
2. Zmiana porządkowa 

„15. Sporządzenie zestawienia 
transakcji płatniczych i 
przekazanie go pocztą na terenie 
kraju (wyciągu, zbiorczego 
zestawienia transakcji) częściej 
niż raz w miesiącu – 
każdorazowo: 6,00” 

„23. Przygotowanie i krajowa 
wysyłka zbiorczego zestawienia 
transakcji lub wyciągu, częściej 
niż 1. raz w miesiącu – 
każdorazowo: 6 zł” 

Zmiana porządkowa Zmiana porządkowa 

„16. Powiadomienia o bieżących 
zdarzeniach związanych z 
posiadanym rachunkiem oraz 

„17. Powiadomienia e-mail o 
bieżących zdarzeniach na Twoim 
koncie: 0 zł 

Zmiana porządkowa Zmiana porządkowa 
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wykorzystywaną usługą 
bankowości elektronicznej: 
1) pocztą elektroniczną: 0,00 
2) powiadamianie SMS - opłaty 
pobierane w miesięcznych 
cyklach rozliczeniowych, 
liczonych od dnia aktywowania 
usługi: 
a) pakiet 40 SMS – miesięczna 
opłata abonamentowa: 0,00 
b) każdy SMS ponad pakiet oraz 
SMS bez pakietu – opłata 
pobierana zbiorczo: 0,00” 

18. Powiadomienia SMS o 
bieżących zdarzeniach na Twoim 
koncie: 

1) Pakiet 40 SMS – opłata w 
miesięcznych okresach 
rozliczeniowych, liczonych od 
dnia aktywacji usługi: 0 zł 
2) Każdy SMS ponad pakiet oraz 
SMS bez pakietu – zbiorcza 
opłata w miesięcznych okresach 
rozliczeniowych, liczonych od 
dnia aktywacji usługi: 0,00 zł” 

„17. Przekazywanie informacji o 
zmianach sald na skrzynkę 
poczty internetowej - miesięczna 
opłata abonamentowa: 0,00” 

„24. Informacja e-mail o 
zmianach sald na koncie – 
opłata miesięczna: 0 zł” 

Zmiana porządkowa Zmiana porządkowa 

„18. Dzienne powiadamianie 
SMS o wysokości salda lub 5 
ostatnich transakcjach na 
rachunku w ramach usługi 
"Informacja SMS" - miesięczna 
opłata abonamentowa: 0,00” 

„25. „Informacja SMS”: 
codzienne powiadamiania SMS 
o wysokości salda lub o 5 
ostatnich transakcjach na koncie 
– opłata miesięczna:  
0 zł” 

Zmiana porządkowa Zmiana porządkowa 

„19. Pakiet "INFO" obejmujący 
usługi wymienione w pkt 17 i 18 
– miesięczna opłata 
abonamentowa: 0,00” 

„26. Pakiet INFO (obejmuje 
usługi z pkt 24 i 25) – miesięczna 
opłata abonamentowa: 0 zł” 

Zmiana porządkowa Zmiana porządkowa 

„20. Sprawdzenie salda na 
rachunku w bankomacie przy 
użyciu karty debetowej PKO 
Ekspres: 0,00” 

„19. Sprawdzenie salda w 
naszym bankomacie z użyciem 
karty: 0 zł” 

Zmiana porządkowa Zmiana porządkowa 

„21. Wydrukowanie w 
bankomacie PKO BP SA, przy 
użyciu karty debetowej PKO 
Ekspres, informacji o: 
1) wysokości salda 
rachunku/wolnych środków – za 
każdy wydruk: 1,99 
2) ostatnich 5 transakcjach 
rozliczonych na rachunku - za 
każdy wydruk: 1,99” 

„20. Informacja o wysokości 
salda/ ostatnich rozliczonych 
transakcjach – opłata za każdy 
wydruk w naszym bankomacie z 
użyciem karty: 1,99 zł” 

Zmiana porządkowa Zmiana porządkowa 

„22. Skorzystanie z 
dopuszczalnego salda 
debetowego (Debetu na koncie) 
- miesięcznie 4): 0,00” 

„15. Skorzystanie z Debetu na 
koncie: 0 zł” 

Zmiana porządkowa Zmiana porządkowa 

„23. Sporządzenie i wysłanie 
zawiadomienia/monitu 
związanego z powstaniem 
zadłużenia przeterminowanego: 
4,00” 

„16. Przygotowanie i wysyłka 
zawiadomienia/monitu o 
zadłużeniu przeterminowanym: 4 
zł” 

Zmiana porządkowa Zmiana porządkowa 

„2a) Tryb zwykły – realizacja polecenia 

przelewu SEPA z datą waluty „tomnext”. 
3) Opłata pobierana miesięcznie z dołu, 

uzależniona od liczby autoryzowanych 

transakcji, przy pomocy kodów 
jednorazowych z karty. 
4) Opłata pobierana pierwszego dnia, w 

którym Posiadacz rachunku skorzystał z 
dopuszczalnego salda debetowego 

(Debetu na koncie). Za skorzystanie z 

dopuszczalnego salda debetowego 
(Debetu na koncie) w kwocie do 10 zł 

opłata nie jest pobierana.” 

„1 Przelew SEPA Standard oznacza dzień 

udostępnienia kwoty przelewu 
zagranicznego nie później niż 

następnego dnia roboczego 

następującego po dniu otrzymania 
dyspozycji przelewu 
2 Przelew SEPA Pilny oznacza dzień 

udostępnienia kwoty przelewu 
zagranicznego do dyspozycji banku 

otrzymującego w dniu otrzymania 

dyspozycji do godziny wskazanej w 
Komunikacie  
3 Standard oznacza dzień udostępnienia 

kwoty przelewu zagranicznego do 
dyspozycji banku otrzymującego nie 

później niż następnego dnia roboczego 

następującego po dniu otrzymania 
dyspozycji przelewu zagranicznego 

wysyłanego do SEPA w walucie EUR 

albo, drugiego dnia roboczego 
następującego po dniu otrzymania 

dyspozycji w przypadku pozostałych 

rodzajów przelewów zagranicznych 
4 Pilny oznacza dzień udostępnienia 

kwoty przelewu zagranicznego do 

dyspozycji banku otrzymującego nie 
później niż następnego dnia roboczego 

następującego po dniu otrzymania 

dyspozycji 

Zmiana porządkowa Zmiana porządkowa 
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5 Data uruchomienia i dostępność usługi 

zostaną podane w Komunikacie 
6 Pobieramy opłatę miesięcznie z dołu, w 
zależności od liczby transakcji, które 

autoryzujesz kodami jednorazowymi” 

 
 
4. PKO Konto bez Granic zastępuje konto działające do 31 maja 2023 r. pod nazwą: Złote Konto. 
 
5. Dotychczasowa nazwa CZĘŚĆ I. RACHUNKI BANKOWE zostaje zmieniona na: CZĘŚĆ I. RACHUNKI BANKOWE W OFERCIE. 
 
6. Dotychczasowy DZIAŁ VI. RACHUNKI BANKOWE WYCOFANE Z OFERTY ORAZ KARTY DEBETOWE W FORMIE TRADYCYJNEJ – 
TABELA NR 1 zostaje zamieniony na DZIAŁ I. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE ORAZ KARTY DEBETOWE W 
FORMIE TRADYCYJNEJ – TABELA NR 2. 
 
7. Wskazane poniżej pozycje oraz sekcje Złotego Konta otrzymują nowe brzmienie lub zmieniają numerację lub położenie w Taryfie: 
 

Gdzie i co się zmienia: Powód 
(okoliczność faktyczna) zmiany Podstawa prawna zmiany 

Przed zmianą: Po zmianie: 

„CZĘŚĆ I. RACHUNKI 
BANKOWE” 

„CZĘŚĆ I. RACHUNKI BANKOWE 
W OFERCIE” 

Zmiana porządkowa Zmiana porządkowa 

„DZIAŁ VI. RACHUNKI 
BANKOWE WYCOFANE Z 
OFERTY ORAZ KARTY 
DEBETOWE W FORMIE 
TRADYCYJNEJ – TABELA NR 1” 

„DZIAŁ I. RACHUNKI 
OSZCZĘDNOŚCIOWO-
ROZLICZENIOWE ORAZ KARTY 
DEBETOWE W FORMIE 
TRADYCYJNEJ – TABELA NR 2” 

Zmiana porządkowa Zmiana porządkowa 

„Złote Konto” „PKO Konto bez Granic” Uproszczenie oferty Zmiana porządkowa 

„1. Prowadzenie rachunku 
płatniczego – miesięcznie 
19,90 
0,00 - dla jednego 
rachunku otwartego do 
pakietu SUKCES” 

„1. Prowadzenie konta:  
17,90 zł” 

1. Dane GUS wg stanu na 
październik 2022 - zmiana 
rocznych wskaźników cen 
towarów i usług 
konsumpcyjnych o 17,9% r/r 
2. Obniżenie opłaty 
 

1. Ogólne warunki §15 ust 1 pkt 
1) 
„zmiany miesięcznych lub 
kwartalnych lub półrocznych lub 
rocznych wskaźników cen 
towarów i usług 
konsumpcyjnych, 
publikowanych przez Główny 
Urząd Statystyczny, o co 
najmniej 0,10 punktu 
procentowego; w przypadku 
zmiany więcej niż jednego 
wskaźnika, podstawą do zmiany 
jest wskaźnik o najwyższej 
wartości zmiany.” 
2. Ogólne warunki §15 ust 6 
„Niezależnie od okoliczności 
wymienionych w ust. 1, PKO 
Bank Polski SA w każdym czasie 
ma prawo dokonać zmian opłat 
lub prowizji określonych w 
Taryfie polegających na ich 
obniżeniu, zmianach warunków 
ich pobierania na korzystniejsze 
dla Klienta lub zaprzestaniu ich 
pobierania.” 

„2. Polecenie przelewu 
wewnętrznego: 
1) pomiędzy rachunkami tego 
samego Posiadacza rachunku, 
prowadzonymi w PKO BP SA 
oraz przez inne spółki PKO BP SA 
z siedzibą na terytorium RP: 0,00 
2) na pozostałe rachunki 
prowadzone w PKO BP SA: 
a) w oddziale PKO BP SA lub za 
pośrednictwem usługi 
bankowości telefonicznej: 0,00  
b) za pośrednictwem usługi 
bankowości elektronicznej: 0,00” 

„6. Przelewy krajowe: 
2) przelew wewnętrzny albo 
standardowy: 
- Serwis internetowy iPKO 
Aplikacja mobilna IKO: 0 zł 
- Placówka Infolinia: 0 zł” 

1. Obniżenie opłaty 
2. Zmiana porządkowa 

1. Ogólne warunki §15 ust 6 
„Niezależnie od okoliczności 
wymienionych w ust. 1, PKO 
Bank Polski SA w każdym czasie 
ma prawo dokonać zmian opłat 
lub prowizji określonych w 
Taryfie polegających na ich 
obniżeniu, zmianach warunków 
ich pobierania na korzystniejsze 
dla Klienta lub zaprzestaniu ich 
pobierania.” 
2. Zmiana porządkowa 

„3. Polecenie przelewu: 
1) standardowe: 
a) w oddziale PKO BP SA lub za 
pośrednictwem usługi 
bankowości telefonicznej: 5,99 

b) za pośrednictwem usługi 
bankowości elektronicznej: 0,30” 

„3. Polecenie przelewu: 
2) natychmiastowe 

„6. Przelewy krajowe: 
3) przelew natychmiastowy: 

Zmiana porządkowa Zmiana porządkowa 
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a) w oddziale PKO BP SA lub za 
pośrednictwem usługi 
bankowości telefonicznej: 11,99 
b) za pośrednictwem usługi 
bankowości elektronicznej 4,99” 

- Serwis internetowy iPKO 
Aplikacja mobilna IKO: 4,99 zł 
- Placówka Infolinia: 11,99 zł” 

„3. Polecenie przelewu 
3) na telefon BLIK: 0,00” 

„6. Przelewy krajowe: 
1) przelew na telefon BLIK: 
- Serwis internetowy iPKO 
Aplikacja mobilna IKO: 0 zł 
- Placówka Infolinia: x” 

Zmiana porządkowa Zmiana porządkowa 

„3. Polecenie przelewu 
4) za pośrednictwem systemu 
SORBNET 2: 30,00” 

„6. Przelewy krajowe: 
4) przelew SORBNET 2: 
- Serwis internetowy iPKO 
Aplikacja mobilna IKO: 45 zł 
- Placówka Infolinia: 45 zł” 

1. Dane GUS wg stanu na 
październik 2022 - zmiana 
rocznych wskaźników cen 
towarów i usług 
konsumpcyjnych o 17,9% r/r 
2. Zmiana porządkowa 

1. Ogólne warunki §15 ust 1 pkt 
1) 
„zmiany miesięcznych lub 
kwartalnych lub półrocznych lub 
rocznych wskaźników cen 
towarów i usług 
konsumpcyjnych, 
publikowanych przez Główny 
Urząd Statystyczny, o co 
najmniej 0,10 punktu 
procentowego; w przypadku 
zmiany więcej niż jednego 
wskaźnika, podstawą do zmiany 
jest wskaźnik o najwyższej 
wartości zmiany.” 
2. Zmiana porządkowa 

„4. Przelewy 
zagraniczne/walutowe: 
1) polecenie przelewu SEPA w 
trybie zwykłym: 2a) 

a) w oddziale PKO BP SA lub za 
pośrednictwem usługi 
bankowości telefonicznej: 5,99 

b) za pośrednictwem usługi 
bankowości elektronicznej: 0,30 
2) pozostałe przelewy 
zagraniczne/walutowe: zgodnie z 
Częścią V” 

„7. Przelewy 
zagraniczne/walutowe: 
1) Przelewy w walucie obcej do 
polskich banków: 
a) Standard, przelew SEPA 1: 
- Serwis internetowy iPKO 
Aplikacja mobilna IKO: 0 zł 
- Placówka Infolinia: 0 zł 
b) Pilny, przelew SEPA 2: 
- Serwis internetowy iPKO 
Aplikacja mobilna IKO: 25 zł 
- Placówka Infolinia: 50 zł 
c) Standard, w walucie innej niż 
EUR 3: 
- Serwis internetowy iPKO 
Aplikacja mobilna IKO: 25 zł 
- Placówka Infolinia: 50 zł 
d) Pilny, w walucie innej niż EUR 
4 Tryb pilny (bez przelewu SEPA): 
- Serwis internetowy iPKO 
Aplikacja mobilna IKO: 55 zł 
- Placówka Infolinia: 80 zł 
2) Przelewy do banków 
zagranicznych: 
a) Standard, przelew SEPA 1: 
- Serwis internetowy iPKO 
Aplikacja mobilna IKO: 0 zł 
- Placówka Infolinia: 0 zł 
b) Pilny, przelew SEPA 2: 
- Serwis internetowy iPKO 
Aplikacja mobilna IKO: 25 zł 
- Placówka Infolinia: 50 zł 
c) Standard (bez przelewu SEPA) 
3: 
- Serwis internetowy iPKO 
Aplikacja mobilna IKO: 25 zł 
- Placówka Infolinia: 50 zł 
d) Pilny (bez przelewu SEPA) 4: 
- Serwis internetowy iPKO 
Aplikacja mobilna IKO: 105 zł 
- Placówka Infolinia: 130 zł 
Sprawdź pozostałe opłaty 
dotyczące m.in. odbierania 
przelewów zagranicznych w 
Części VII „Przelewy 
zagraniczne/walutowe””  

1. Obniżenie opłaty 
2. Zmiana nazewnictwa 
3. Zmiana porządkowa 

1. Ogólne warunki §15 ust 6 
„Niezależnie od okoliczności 
wymienionych w ust. 1, PKO 
Bank Polski SA w każdym czasie 
ma prawo dokonać zmian opłat 
lub prowizji określonych w 
Taryfie polegających na ich 
obniżeniu, zmianach warunków 
ich pobierania na korzystniejsze 
dla Klienta lub zaprzestaniu ich 
pobierania.” 
2. Ogólne warunki §15 ust 1 pkt 
6) 
„konieczności dostosowania 
postanowień Taryfy do 
postanowień innych wzorców 
umów PKO Banku Polskiego SA, 
w zakresie dotyczącym tytułów 
opłat i prowizji, niewpływającym 
na wysokość pobieranych opłat i 
prowizji oraz warunki ich 
pobierania” 
3. Zmiana porządkowa 

„5. Ustanowienie lub modyfikacja 
zlecenia stałego: 
1) w oddziale PKO BP SA lub za 
pośrednictwem usługi 
bankowości telefonicznej: 0,00 
2) za pośrednictwem usługi 
bankowości elektronicznej: 0,00” 

„8. Ustanowienie lub zmiana 
zlecenia stałego: 
- Serwis internetowy iPKO 
Aplikacja mobilna IKO: 0 zł 
- Placówka Infolinia: 0 zł” 
 

Zmiana porządkowa Zmiana porządkowa 
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„6. Realizacja – za każdą 
płatność: 
1) zlecenia zmiennego lub 
polecenia zapłaty: 0,00 
2) zlecenia stałego: 0,00 
3) zlecenia "Płatności ustalonej" 
(usługa w administrowaniu od 
dnia 24 lipca 2015 r.) 2,99” 

„9. Realizacja zlecenia 
zmiennego lub polecenia zapłaty 

- Serwis internetowy iPKO 
Aplikacja mobilna IKO: 0 zł 
- Placówka Infolinia: 0zł 
10. Realizacja zlecenia stałego 
- Serwis internetowy iPKO 
Aplikacja mobilna IKO: 0 zł 
- Placówka Infolinia: 0 zł 
27. „Płatność ustalona” - usługa 
w administrowaniu od 24 lipca 
2015 r.: 2,99 zł” 

Zmiana porządkowa Zmiana porządkowa 

„7. Obsługa karty debetowej - 
opłata miesięczna: 0,00” 

„2. Obsługa karty - opłata 
miesięczna: 0 zł” 

Zmiana porządkowa Zmiana porządkowa 

„8. Wznowienie karty płatniczej: 
0,00” 
 

„3. Wydanie karty ze 
standardowym wizerunkiem lub 
wznowienie karty  
z wizerunkiem z galerii: 0 zł” 

Zmiana porządkowa Zmiana porządkowa 

„9. Wydanie karty płatniczej z 
wizerunkiem z galerii albo 
zmiana standardowego 
wizerunku karty na wizerunek 
z galerii albo zmiana wizerunku 
karty w ramach galerii: 14,90” 

„4. Wydanie karty z wizerunkiem 
z galerii/zmiana standardowego 
wizerunku  
na wizerunek z galerii/zmiana 
wizerunku karty w ramach 
galerii: 14,90 zł” 

Zmiana porządkowa Zmiana porządkowa 

„10. Przewalutowanie transakcji 
płatniczej dokonanej kartą 
wydaną w ramach organizacji 
Visa w walucie innej niż waluta 
polska, rozliczonych na rachunku 
głównym prowadzonym w 
złotych (w tym transgranicznej 
transakcji płatniczej przy użyciu 
karty debetowej do płatności 
bezgotówkowych oraz 
transgranicznej transakcji 
płatniczej przy użyciu karty 
debetowej do płatności 
gotówkowych) – od wartości 
transakcji płatniczej: 3,50%” 

„5. Przewalutowanie transakcji 
kartą VISA w walucie innej niż 
PLN rozliczonej na koncie 
głównym w PLN (w tym wypłaty 
z konta na terytorium innego niż 
Polska kraju EOG oraz płatności 
kartą na terytorium innego niż 
Polska kraju EOG): 4% od 
wartości transakcji” 

1. Dane GUS wg stanu na 
październik 2022 - zmiana 
rocznych wskaźników cen 
towarów i usług 
konsumpcyjnych o 17,9% r/r 
2. Zmiana porządkowa 
 

1. Ogólne warunki §15 ust 1 pkt 
1) 
„zmiany miesięcznych lub 
kwartalnych lub półrocznych lub 
rocznych wskaźników cen 
towarów i usług 
konsumpcyjnych, 
publikowanych przez Główny 
Urząd Statystyczny, o co 
najmniej 0,10 punktu 
procentowego; w przypadku 
zmiany więcej niż jednego 
wskaźnika, podstawą do zmiany 
jest wskaźnik o najwyższej 
wartości zmiany.” 
2. Zmiana porządkowa 
 

„11. Wypłaty gotówki w 
oddziałach lub w agencjach PKO 
BP SA: 0,00” 

„12. Wypłaty gotówki w naszych 
placówkach: 0 zł” 
 

Zmiana porządkowa Zmiana porządkowa 

Brak pozycji „13. Wpłaty gotówki kartą do 
konta lub BLIKIEM: 
1) wpłata w naszych 
wpłatomatach: 0 zł 
2) wpłata w kraju we 
wpłatomatach innych niż nasze5: 
0,5% od wartości transakcji min. 
2 zł” 

1. Wprowadzenie nowej usługi 
2. Zmiana porządkowa 

1. Ogólne warunki §15 ust 3 
„W przypadku pierwszego 
podwyższenia opłat lub prowizji, 
których wysokość do tej pory 
wynosiła: 
1) 0 zł – opłata w wyniku 
podwyższenia nie może 
przekroczyć 50 zł, 
2) 0% – prowizja w wyniku 
podwyższenia nie może wynosić 
więcej niż 2%” 
2. Zmiana porządkowa 

Brak pozycji „14. Wpłaty gotówki w naszych 
placówkach: 0 zł” 

Zmiana porządkowa Zmiana porządkowa 

„12. Wypłaty gotówki - przy 
użyciu karty debetowej PKO 
Ekspres lub przy użyciu BLIK- za 
każdą transakcję od jej wartości, 
z wyjątkiem ppkt 4: 
1) w bankomatach PKO BP SA: 
0,00 
2) w bankomatach innych niż 
PKO BP SA w kraju: 3% nie mniej 
niż 5,00 
3) w bankomatach innych niż 
PKO BP SA za granicą (w tym 
transgraniczne transakcje 
płatnicze przy użyciu karty 
debetowej do płatności 
gotówkowych): 3% nie mniej niż 
5,00 

„11. Wypłaty gotówki: 
1) wypłata kartą lub BLIKIEM w 
kraju w naszych bankomatach: 0 
zł 
2) wypłata kartą lub BLIKIEM za 
granicą w bankomatach innych 
niż nasze (w tym 
wypłata z konta na terytorium 
innego niż Polska kraju EOG):  
0 zł 
3) wypłaty BLIKIEM w kraju w 
bankomatach innych niż nasze: 
0 zł 
4) wypłata kartą w kraju w 
bankomatach innych niż nasze: 
0 zł 
5) wypłata kartą w ramach 
usługi Cashback: 0 zł 

1. Dane GUS wg stanu na 
październik 2022 - zmiana 
rocznych wskaźników cen 
towarów i usług 
konsumpcyjnych o 17,9% r/r 
2. Obniżenie opłaty 
3. Zmiana porządkowa 
 

1. Ogólne warunki §15 ust 1 pkt 
1) 
„zmiany miesięcznych lub 
kwartalnych lub półrocznych lub 
rocznych wskaźników cen 
towarów i usług 
konsumpcyjnych, 
publikowanych przez Główny 
Urząd Statystyczny, o co 
najmniej 0,10 punktu 
procentowego; w przypadku 
zmiany więcej niż jednego 
wskaźnika, podstawą do zmiany 
jest wskaźnik o najwyższej 
wartości zmiany.” 
2. Ogólne warunki §15 ust 6 
„Niezależnie od okoliczności 
wymienionych w ust. 1, PKO 
Bank Polski SA w każdym czasie 
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4) towarzysząca transakcji 
bezgotówkowej (Cashback) – za 
każdą transakcję: 1,00 
5) w urzędach pocztowych: 3% 
nie mniej niż 5,00 
6) w oddziałach banków innych 
niż PKO BP SA, lub punktach 
świadczących usługi wypłaty 
gotówki w terminalu płatniczym 
(w tym transgraniczne 
transakcje płatnicze przy użyciu 
karty debetowej do płatności 
gotówkowych): 3% nie mniej niż 
10,00” 

6) wypłata kartą w oddziałach 
banków innych niż nasze lub w 
terminalu płatniczym w 
punktach wypłat i urzędach 
pocztowych (w tym wypłata z 
konta na terytorium innego niż 
Polska kraju EOG): 3% od 
wartości transakcji min. 10 zł” 

ma prawo dokonać zmian opłat 
lub prowizji określonych w 
Taryfie polegających na ich 
obniżeniu, zmianach warunków 
ich pobierania na korzystniejsze 
dla Klienta lub zaprzestaniu ich 
pobierania.” 
3. Zmiana porządkowa 

„13. Zmiana rachunku ze 
wspólnego na indywidualny i 
odwrotnie: 30,00” 

„21. Zmiana konta ze wspólnego 
na indywidualny i odwrotnie - 
opłata za każdą zmianę: 25 zł” 

1. Obniżenie opłaty 
2. Zmiana porządkowa 
 

1. Ogólne warunki §15 ust 6 
„Niezależnie od okoliczności 
wymienionych w ust. 1, PKO 
Bank Polski SA w każdym czasie 
ma prawo dokonać zmian opłat 
lub prowizji określonych w 
Taryfie polegających na ich 
obniżeniu, zmianach warunków 
ich pobierania na korzystniejsze 
dla Klienta lub zaprzestaniu ich 
pobierania.” 
2. Zmiana porządkowa 

„14. Przeprowadzenie autoryzacji 
przelewu oraz ustanowienia, 
modyfikacji lub usunięcia 
zlecenia płatniczego/odbiorcy 
przy użyciu kodu jednorazowego 
za pośrednictwem usługi 
bankowości elektronicznej lub 
usługi bankowości telefonicznej4: 
0,29”  

„22. Autoryzacja przelewu oraz 
ustanowienie, zmiana lub 
usunięcie zlecenia 
płatniczego/odbiorcy przy 
użyciu kodu z karty kodów6: 0,50 
zł” 

1. Dane GUS wg stanu na 
październik 2022 - zmiana 
rocznych wskaźników cen 
towarów i usług 
konsumpcyjnych o 17,9% r/r 
2. Zmiana porządkowa 
 

1. Ogólne warunki §15 ust 1 pkt 
1) 
„zmiany miesięcznych lub 
kwartalnych lub półrocznych lub 
rocznych wskaźników cen 
towarów i usług 
konsumpcyjnych, 
publikowanych przez Główny 
Urząd Statystyczny, o co 
najmniej 0,10 punktu 
procentowego; w przypadku 
zmiany więcej niż jednego 
wskaźnika, podstawą do zmiany 
jest wskaźnik o najwyższej 
wartości zmiany.” 
2. Zmiana porządkowa 

„15. Sporządzenie zestawienia 
transakcji płatniczych i 
przekazanie go pocztą na terenie 
kraju (wyciągu, zbiorczego 
zestawienia transakcji) częściej 
niż raz w miesiącu – 
każdorazowo: 6,00” 

„23. Przygotowanie i krajowa 
wysyłka zbiorczego zestawienia 
transakcji lub wyciągu, częściej 
niż 1. raz w miesiącu – 
każdorazowo: 6 zł” 

Zmiana porządkowa Zmiana porządkowa 

„16. Powiadomienia o bieżących 
zdarzeniach związanych z 
posiadanym rachunkiem oraz 
wykorzystywaną usługą 
bankowości elektronicznej: 
1) pocztą elektroniczną: 0,00 
2) powiadamianie SMS - opłaty 
pobierane w miesięcznych 
cyklach rozliczeniowych, 
liczonych od dnia aktywowania 
usługi: 
a) pakiet 40 SMS – miesięczna 
opłata abonamentowa: 6,00 
b) każdy SMS ponad pakiet oraz 
SMS bez pakietu – opłata 
pobierana zbiorczo: 0,30” 

„17. Powiadomienia e-mail o 
bieżących zdarzeniach na Twoim 
koncie: 0 zł 
18. Powiadomienia SMS o 
bieżących zdarzeniach na Twoim 
koncie: 

1) Pakiet 40 SMS – opłata w 
miesięcznych okresach 
rozliczeniowych, liczonych od 
dnia aktywacji usługi: 0 zł 
2) Każdy SMS ponad pakiet oraz 
SMS bez pakietu – zbiorcza 
opłata w miesięcznych okresach 
rozliczeniowych, liczonych od 
dnia aktywacji usługi: 0 zł” 

1. Obniżenie opłaty 
2. Zmiana porządkowa 
 

1. Ogólne warunki §15 ust 6 
„Niezależnie od okoliczności 
wymienionych w ust. 1, PKO 
Bank Polski SA w każdym czasie 
ma prawo dokonać zmian opłat 
lub prowizji określonych w 
Taryfie polegających na ich 
obniżeniu, zmianach warunków 
ich pobierania na korzystniejsze 
dla Klienta lub zaprzestaniu ich 
pobierania.” 
2. Zmiana porządkowa 

„17. Przekazywanie informacji o 
zmianach sald na skrzynkę 
poczty internetowej - miesięczna 
opłata abonamentowa: 0,00” 

„24. Informacja e-mail o 
zmianach sald na koncie – 
opłata miesięczna: 0 zł” 

Zmiana porządkowa Zmiana porządkowa 

„18. Dzienne powiadamianie 
SMS o wysokości salda lub 5 
ostatnich transakcjach na 
rachunku w ramach usługi 
"Informacja SMS" - miesięczna 
opłata abonamentowa: 0,00” 

„25. „Informacja SMS”: 
codzienne powiadamiania SMS 
o wysokości salda lub o 5 
ostatnich transakcjach na 
koncie – opłata miesięczna:  
0 zł” 

Zmiana porządkowa Zmiana porządkowa 
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„19. Pakiet "INFO" obejmujący 
usługi wymienione w pkt 17 i 18 
– miesięczna opłata 
abonamentowa: 0,00” 

„26. Pakiet INFO (obejmuje 
usługi z pkt 24 i 25) – miesięczna 
opłata abonamentowa: 0 zł” 

Zmiana porządkowa Zmiana porządkowa 

„20. Sprawdzenie salda na 
rachunku w bankomacie przy 
użyciu karty debetowej PKO 
Ekspres: 0,00” 

„19. Sprawdzenie salda w 
naszym bankomacie z użyciem 
karty: 0 zł” 

Zmiana porządkowa Zmiana porządkowa 

„21. Wydrukowanie w 
bankomacie PKO BP SA, przy 
użyciu karty debetowej PKO 
Ekspres, informacji o: 
1) wysokości salda 
rachunku/wolnych środków – za 
każdy wydruk: 1,99 
2) ostatnich 5 transakcjach 
rozliczonych na rachunku - za 
każdy wydruk: 1,99” 

„20. Informacja o wysokości 
salda/ ostatnich rozliczonych 
transakcjach – opłata za każdy 
wydruk w naszym bankomacie z 
użyciem karty: 1,99 zł” 

Zmiana porządkowa Zmiana porządkowa 

Brak pozycji „15. Skorzystanie z Debetu na 
koncie: 0 zł” 

Zmiana porządkowa wynikająca 
z uproszczenia oferty i 
ujednolicenia warunków 
cenowych. 
Opłata nie dotyczy klientów 
posiadających oprocentowany 
Debet na koncie 

Zmiana porządkowa 

„22. Sporządzenie i wysłanie 
zawiadomienia/monitu 
związanego z powstaniem 
zadłużenia przeterminowanego: 
4,00” 

„16. Przygotowanie i wysyłka 
zawiadomienia/monitu o 
zadłużeniu przeterminowanym: 4 
zł” 

Zmiana porządkowa Zmiana porządkowa 

„2a) Tryb zwykły – realizacja polecenia 
przelewu SEPA z datą waluty „tomnext”. 
4) Opłata pobierana miesięcznie z dołu, 

uzależniona od liczby autoryzowanych 
transakcji, przy pomocy kodów 

jednorazowych z karty.” 

„1 Przelew SEPA Standard oznacza dzień 
udostępnienia kwoty przelewu 

zagranicznego nie później niż 

następnego dnia roboczego 
następującego po dniu otrzymania 

dyspozycji przelewu 
2 Przelew SEPA Pilny oznacza dzień 
udostępnienia kwoty przelewu 

zagranicznego do dyspozycji banku 

otrzymującego w dniu otrzymania 
dyspozycji do godziny wskazanej w 

Komunikacie  
3 Standard oznacza dzień udostępnienia 
kwoty przelewu zagranicznego do 

dyspozycji banku otrzymującego nie 

później niż następnego dnia roboczego 
następującego po dniu otrzymania 

dyspozycji przelewu zagranicznego 

wysyłanego do SEPA w walucie EUR 
albo, drugiego dnia roboczego 

następującego po dniu otrzymania 

dyspozycji w przypadku pozostałych 
rodzajów przelewów zagranicznych 
4 Pilny oznacza dzień udostępnienia 

kwoty przelewu zagranicznego do 
dyspozycji banku otrzymującego nie 

później niż następnego dnia roboczego 

następującego po dniu otrzymania 
dyspozycji 
5 Data uruchomienia i dostępność 

usługi zostaną podane w Komunikacie 
6 Pobieramy opłatę miesięcznie z dołu, w 

zależności od liczby transakcji, które 

autoryzujesz kodami jednorazowymi” 

Zmiana porządkowa Zmiana porządkowa 

 
 
CZĘŚĆ I. RACHUNKI BANKOWE W OFERCIE 
DZIAŁ I. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE ORAZ KARTY DEBETOWE W FORMIE TRADYCYJNEJ 
TABELA NR 3 
 
1. Konto Aurum dotychczasowa nazwa CZĘŚĆ I. RACHUNKI BANKOWE zostaje zmieniona na: CZĘŚĆ I. RACHUNKI BANKOWE W 
OFERCIE. 
 
2. Dotychczasowy DZIAŁ I. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE ORAZ KARTY DEBETOWE W FORMIE TRADYCYJNEJ – 
TABELA NR 1 zostaje zamieniony na DZIAŁ I. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE ORAZ KARTY DEBETOWE W 
FORMIE TRADYCYJNEJ – TABELA NR 3. 
 
3. Wskazane poniżej pozycje oraz sekcje Konta Aurum otrzymują nowe brzmienie lub zmieniają numerację lub położenie w Taryfie: 
 
 
 



Strona 57/144 
 

Gdzie i co się zmienia: Powód 
(okoliczność faktyczna) zmiany Podstawa prawna zmiany 

Przed zmianą: Po zmianie: 

„CZĘŚĆ I. RACHUNKI 
BANKOWE” 

„CZĘŚĆ I. RACHUNKI BANKOWE 
W OFERCIE” 

Zmiana porządkowa Zmiana porządkowa 

„DZIAŁ I. RACHUNKI 
OSZCZĘDNOŚCIOWO-
ROZLICZENIOWE ORAZ KARTY 
DEBETOWE W FORMIE 
TRADYCYJNEJ – TABELA NR 1” 

„DZIAŁ I. RACHUNKI 
OSZCZĘDNOŚCIOWO-
ROZLICZENIOWE ORAZ KARTY 
DEBETOWE W FORMIE 
TRADYCYJNEJ – TABELA NR 3” 

Zmiana porządkowa Zmiana porządkowa 

„1. Prowadzenie rachunku 
płatniczego – miesięcznie:  
0,00 – jeżeli systematyczne 
wpływy na rachunek w ostatnim 
miesiącu wynoszą nie 
mniej niż 9 000 złotych 
lub średnie saldo depozytów na 
rachunkach w PKO BP 
SA wynosi nie mniej niż 
150 000 złotych1) 
0,00 - dla jednego rachunku 
otwartego do pakietu SUKCES 
40,00 - w pozostałych 
przypadkach” 

„1. Prowadzenie konta:  
0 zł - gdy wpływy w ostatnim 
miesiącu wynoszą min.  
9 000 zł lub średnie miesięczne 
saldo aktywów na produktach to 
min. 150 000 zł 1 
40 zł - w pozostałych 
przypadkach” 

1. Dane GUS wg stanu na 
październik 2022 - zmiana 
rocznych wskaźników cen 
towarów i usług 
konsumpcyjnych o 17,9% r/r 
2. Zmiana porządkowa 
 

1. Ogólne warunki §15 ust 1 pkt 
1) 
„zmiany miesięcznych lub 
kwartalnych lub półrocznych lub 
rocznych wskaźników cen 
towarów i usług 
konsumpcyjnych, 
publikowanych przez Główny 
Urząd Statystyczny, o co 
najmniej 0,10 punktu 
procentowego; w przypadku 
zmiany więcej niż jednego 
wskaźnika, podstawą do zmiany 
jest wskaźnik o najwyższej 
wartości zmiany.” 
2. Zmiana porządkowa 

„2. Polecenie przelewu 
wewnętrznego: 
1) pomiędzy rachunkami tego 
samego Posiadacza rachunku, 
prowadzonymi w PKO BP SA 
oraz przez inne spółki PKO BP SA 
z siedzibą na terytorium RP: 0,00 
2) na pozostałe rachunki 
prowadzone w PKO BP SA: 
a) w oddziale PKO BP SA lub za 
pośrednictwem usługi 
bankowości telefonicznej: 0,00  
b) za pośrednictwem usługi 
bankowości elektronicznej: 0,00” 

„6. Przelewy krajowe: 
2) przelew wewnętrzny albo 
standardowy: 
- Serwis internetowy iPKO 
Aplikacja mobilna IKO: 0 zł 
- Placówka Infolinia: 0 zł” 

Zmiana porządkowa Zmiana porządkowa 

„3. Polecenie przelewu: 
1) standardowe: 
a) w oddziale PKO BP SA lub za 
pośrednictwem usługi 
bankowości telefonicznej: 0,00 

b) za pośrednictwem usługi 
bankowości elektronicznej: 0,00” 

„3. Polecenie przelewu: 
2) natychmiastowe 
a) w oddziale PKO BP SA lub za 
pośrednictwem usługi 
bankowości telefonicznej: 11,99 
b) za pośrednictwem usługi 
bankowości elektronicznej 4,99” 

„6. Przelewy krajowe: 
3) przelew natychmiastowy: 
- Serwis internetowy iPKO 
Aplikacja mobilna IKO: 4,99 zł 
- Placówka Infolinia: 11,99 zł” 

Zmiana porządkowa Zmiana porządkowa 

„3. Polecenie przelewu 
3) na telefon BLIK: 0,00” 

„6. Przelewy krajowe: 
1) przelew na telefon BLIK: 
- Serwis internetowy iPKO 
Aplikacja mobilna IKO: 0 zł 
- Placówka Infolinia: x” 

Zmiana porządkowa Zmiana porządkowa 

„3. Polecenie przelewu 
4) za pośrednictwem systemu 
SORBNET 2: 30,00” 

„6. Przelewy krajowe: 
4) przelew SORBNET 2: 
- Serwis internetowy iPKO 
Aplikacja mobilna IKO: 45 zł 
- Placówka Infolinia: 45 zł” 

1. Dane GUS wg stanu na 
październik 2022 - zmiana 
rocznych wskaźników cen 
towarów i usług 
konsumpcyjnych o 17,9% r/r 
2. Zmiana porządkowa 

1. Ogólne warunki §15 ust 1 pkt 
1) 
„zmiany miesięcznych lub 
kwartalnych lub półrocznych lub 
rocznych wskaźników cen 
towarów i usług 
konsumpcyjnych, 
publikowanych przez Główny 
Urząd Statystyczny, o co 
najmniej 0,10 punktu 
procentowego; w przypadku 
zmiany więcej niż jednego 
wskaźnika, podstawą do zmiany 
jest wskaźnik o najwyższej 
wartości zmiany.” 
2. Zmiana porządkowa 
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„4. Przelewy 
zagraniczne/walutowe: 
1) polecenie przelewu SEPA w 
trybie zwykłym: 2a) 

a) w oddziale PKO BP SA lub za 
pośrednictwem usługi 
bankowości telefonicznej: 0,00 

b) za pośrednictwem usługi 
bankowości elektronicznej: 0,00 
2) pozostałe przelewy 
zagraniczne/walutowe: zgodnie z 
Częścią V” 

„7. Przelewy 
zagraniczne/walutowe: 
1) Przelewy w walucie obcej do 
polskich banków: 
a) Standard, przelew SEPA 2: 
- Serwis internetowy iPKO 
Aplikacja mobilna IKO: 0 zł 
- Placówka Infolinia: 0 zł 
b) Pilny, przelew SEPA 3: 
- Serwis internetowy iPKO 
Aplikacja mobilna IKO: 25 zł 
- Placówka Infolinia: 50 zł 
c) Standard, w walucie innej niż 
EUR 4: 
- Serwis internetowy iPKO 
Aplikacja mobilna IKO: 25 zł 
- Placówka Infolinia: 50 zł 
d) Pilny, w walucie innej niż EUR 
5 Tryb pilny (bez przelewu SEPA): 
- Serwis internetowy iPKO 
Aplikacja mobilna IKO: 55 zł 
- Placówka Infolinia: 80 zł 
2) Przelewy do banków 
zagranicznych: 
a) Standard, przelew SEPA 2: 
- Serwis internetowy iPKO 
Aplikacja mobilna IKO: 0 zł 
- Placówka Infolinia: 0 zł 
b) Pilny, przelew SEPA 3: 
- Serwis internetowy iPKO 
Aplikacja mobilna IKO: 25 zł 
- Placówka Infolinia: 50 zł 
c) Standard (bez przelewu SEPA) 
4: 
- Serwis internetowy iPKO 
Aplikacja mobilna IKO: 25 zł 
- Placówka Infolinia: 50 zł 
d) Pilny (bez przelewu SEPA) 5: 
- Serwis internetowy iPKO 
Aplikacja mobilna IKO: 105 zł 
- Placówka Infolinia: 130 zł 
Sprawdź pozostałe opłaty 
dotyczące m.in. odbierania 
przelewów zagranicznych w 
Części VII „Przelewy 
zagraniczne/walutowe””  

1. Zmiana nazewnictwa 
2. Zmiana porządkowa 

1. Ogólne warunki §15 ust 1 pkt 
6) 
„konieczności dostosowania 
postanowień Taryfy do 
postanowień innych wzorców 
umów PKO Banku Polskiego SA, 
w zakresie dotyczącym tytułów 
opłat i prowizji, niewpływającym 
na wysokość pobieranych opłat i 
prowizji oraz warunki ich 
pobierania” 
2. Zmiana porządkowa 

„5. Ustanowienie lub modyfikacja 
zlecenia stałego: 
1) w oddziale PKO BP SA lub za 
pośrednictwem usługi 
bankowości telefonicznej: 0,00 
2) za pośrednictwem usługi 
bankowości elektronicznej: 0,00” 

„8. Ustanowienie lub zmiana 
zlecenia stałego: 
- Serwis internetowy iPKO 
Aplikacja mobilna IKO: 0 zł 
- Placówka Infolinia: 0 zł” 
 

Zmiana porządkowa Zmiana porządkowa 

„6. Realizacja – za każdą 
płatność: 
1) zlecenia zmiennego lub 
polecenia zapłaty: 0,00 
2) zlecenia stałego: 0,00 
3) zlecenia "Płatności ustalonej" 
(usługa w administrowaniu od 
dnia 24 lipca 2015 r.) 2,99” 

„9. Realizacja zlecenia 
zmiennego lub polecenia zapłaty 

- Serwis internetowy iPKO 
Aplikacja mobilna IKO: 0 zł 
- Placówka Infolinia: 0zł 
10. Realizacja zlecenia stałego 
- Serwis internetowy iPKO 
Aplikacja mobilna IKO: 0 zł 
- Placówka Infolinia: 0 zł 
27. „Płatność ustalona” - usługa 
w administrowaniu od 24 lipca 
2015 r.: 2,99 zł” 

Zmiana porządkowa Zmiana porządkowa 

„7. Wydanie karty płatniczej ze 
standardowym wizerunkiem lub 
wznowienie karty płatniczej: 
0,00” 

„3. Wydanie karty ze 
standardowym wizerunkiem lub 
wznowienie karty  
z wizerunkiem z galerii: 0 zł” 

Zmiana porządkowa Zmiana porządkowa 

„8. Obsługa karty debetowej - 
opłata miesięczna: 0,00” 

„2. Obsługa karty: 0 zł” Zmiana porządkowa Zmiana porządkowa 

„9. Wydanie karty płatniczej z 
wizerunkiem z galerii albo 
zmiana standardowego 
wizerunku karty na wizerunek 
z galerii albo zmiana wizerunku 
karty w ramach galerii: 14,90” 

„4. Wydanie karty z wizerunkiem 
z galerii/zmiana standardowego 
wizerunku  
na wizerunek z galerii/zmiana 
wizerunku karty w ramach 
galerii: 14,90 zł” 

Zmiana porządkowa Zmiana porządkowa 
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„10. Przewalutowanie transakcji 
płatniczej dokonanej kartą 
wydaną w ramach organizacji 
Visa w walucie innej niż waluta 
polska, rozliczonych na rachunku 
głównym prowadzonym w 
złotych (w tym transgranicznej 
transakcji płatniczej przy użyciu 
karty debetowej do płatności 
bezgotówkowych oraz 
transgranicznej transakcji 
płatniczej przy użyciu karty 
debetowej do płatności 
gotówkowych) – od wartości 
transakcji płatniczej: 3,50%” 

„5. Przewalutowanie transakcji 
kartą VISA w walucie innej niż 
PLN rozliczonej na koncie 
głównym w PLN (w tym wypłaty 
z konta na terytorium innego niż 
Polska kraju EOG oraz płatności 
kartą na terytorium innego niż 
Polska kraju EOG): 4% od 
wartości transakcji” 

1. Dane GUS wg stanu na 
październik 2022 - zmiana 
rocznych wskaźników cen 
towarów i usług 
konsumpcyjnych o 17,9% r/r 
2. Zmiana porządkowa 
 

1. Ogólne warunki §15 ust 1 pkt 
1) 
„zmiany miesięcznych lub 
kwartalnych lub półrocznych lub 
rocznych wskaźników cen 
towarów i usług 
konsumpcyjnych, 
publikowanych przez Główny 
Urząd Statystyczny, o co 
najmniej 0,10 punktu 
procentowego; w przypadku 
zmiany więcej niż jednego 
wskaźnika, podstawą do zmiany 
jest wskaźnik o najwyższej 
wartości zmiany.” 
2. Zmiana porządkowa 

„11. Wypłaty gotówki w 
oddziałach lub w agencjach PKO 
BP SA: 0,00” 

„12. Wypłaty gotówki w naszych 
placówkach: 0 zł” 
 

Zmiana porządkowa Zmiana porządkowa 

Brak pozycji „13. Wpłaty gotówki kartą do 
konta lub BLIKIEM: 
1) wpłata w naszych 
wpłatomatach: 0 zł 
2) wpłata w kraju we 
wpłatomatach innych niż nasze6: 
0,5% od wartości transakcji min. 
2 zł” 

1. Wprowadzenie nowej usługi 
2. Zmiana porządkowa 

1. Ogólne warunki §15 ust 3 
„W przypadku pierwszego 
podwyższenia opłat lub prowizji, 
których wysokość do tej pory 
wynosiła: 
1) 0 zł – opłata w wyniku 
podwyższenia nie może 
przekroczyć 50 zł, 
2) 0% – prowizja w wyniku 
podwyższenia nie może wynosić 
więcej niż 2%” 
2. Zmiana porządkowa 

Brak pozycji „14. Wpłaty gotówki w naszych 
placówkach: 0 zł” 

Zmiana porządkowa Zmiana porządkowa 

„12. Wypłaty gotówki - przy 
użyciu karty debetowej PKO 
Ekspres lub przy użyciu BLIK- za 
każdą transakcję od jej wartości, 
z wyjątkiem ppkt 4: 
1) w bankomatach PKO BP SA: 
0,00 
2) w bankomatach innych niż 
PKO BP SA w kraju: 0,00 
3) w bankomatach innych niż 
PKO BP SA za granicą (w tym 
transgraniczne transakcje 
płatnicze przy użyciu karty 
debetowej do płatności 
gotówkowych): 0,00 
4) towarzysząca transakcji 
bezgotówkowej (Cashback) – za 
każdą transakcję: 0,00 
5) w urzędach pocztowych:0,00 
6) w oddziałach banków innych 
niż PKO BP SA, lub punktach 
świadczących usługi wypłaty 
gotówki w terminalu płatniczym 
(w tym transgraniczne 
transakcje płatnicze przy użyciu 
karty debetowej do płatności 
gotówkowych): 3% nie mniej niż 
10,00” 

„11. Wypłaty gotówki: 
1) wypłata kartą lub BLIKIEM w 
kraju w naszych bankomatach: 0 
zł 
2) wypłata kartą lub BLIKIEM za 
granicą w bankomatach innych 
niż nasze (w tym 
wypłata z konta na terytorium 
innego niż Polska kraju EOG): 
0 zł 
3) wypłaty BLIKIEM w kraju w 
bankomatach innych niż nasze: 
0 zł 
4) wypłata kartą w kraju w 
bankomatach innych niż nasze: 
0 zł 
5) wypłata kartą w ramach 
usługi Cashback: 0 zł 
6) wypłata kartą w oddziałach 
banków innych niż nasze lub w 
terminalu płatniczym w 
punktach wypłat i urzędach 
pocztowych (w tym wypłata z 
konta na terytorium innego niż 
Polska kraju EOG): 3% od 
wartości transakcji min. 10 zł” 

1. Dane GUS wg stanu na 
październik 2022 - zmiana 
rocznych wskaźników cen 
towarów i usług 
konsumpcyjnych o 17,9% r/r 
2. Zmiana porządkowa 
 

1. Ogólne warunki §15 ust 1 pkt 
1) 
„zmiany miesięcznych lub 
kwartalnych lub półrocznych lub 
rocznych wskaźników cen 
towarów i usług 
konsumpcyjnych, 
publikowanych przez Główny 
Urząd Statystyczny, o co 
najmniej 0,10 punktu 
procentowego; w przypadku 
zmiany więcej niż jednego 
wskaźnika, podstawą do zmiany 
jest wskaźnik o najwyższej 
wartości zmiany.” 
2. Zmiana porządkowa 
 

„13. Zmiana rachunku ze 
wspólnego na indywidualny i 
odwrotnie: 30,00” 

„21. Zmiana konta ze wspólnego 
na indywidualny i odwrotnie - 
opłata za każdą zmianę: 25 zł” 

1. Obniżenie opłaty 
2. Zmiana porządkowa 

1. Ogólne warunki §15 ust 6 
„Niezależnie od okoliczności 
wymienionych w ust. 1, PKO 
Bank Polski SA w każdym czasie 
ma prawo dokonać zmian opłat 
lub prowizji określonych w 
Taryfie polegających na ich 
obniżeniu, zmianach warunków 
ich pobierania na korzystniejsze 
dla Klienta lub zaprzestaniu ich 
pobierania.” 
2. Zmiana porządkowa 

„14. Przeprowadzenie autoryzacji 
przelewu oraz ustanowienia, 
modyfikacji lub usunięcia 
zlecenia płatniczego/odbiorcy 
przy użyciu kodu jednorazowego 

„22. Autoryzacja przelewu oraz 
ustanowienie, zmiana lub 
usunięcie zlecenia 
płatniczego/odbiorcy przy 

1. Dane GUS wg stanu na 
październik 2022 - zmiana 
rocznych wskaźników cen 
towarów i usług 
konsumpcyjnych o 17,9% r/r 

1. Ogólne warunki §15 ust 1 pkt 
1) 
„zmiany miesięcznych lub 
kwartalnych lub półrocznych lub 
rocznych wskaźników cen 
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za pośrednictwem usługi 
bankowości elektronicznej lub 
usługi bankowości telefonicznej3: 
0,29”  

użyciu kodu z karty kodów7: 0,50 
zł” 

2. Zmiana porządkowa 
 

towarów i usług 
konsumpcyjnych, 
publikowanych przez Główny 
Urząd Statystyczny, o co 
najmniej 0,10 punktu 
procentowego; w przypadku 
zmiany więcej niż jednego 
wskaźnika, podstawą do zmiany 
jest wskaźnik o najwyższej 
wartości zmiany.” 
2. Zmiana porządkowa 

„15. Sporządzenie zestawienia 
transakcji płatniczych i 
przekazanie go pocztą na terenie 
kraju (wyciągu, zbiorczego 
zestawienia transakcji) częściej 
niż raz w miesiącu – 
każdorazowo: 6,00” 

„23. Przygotowanie i krajowa 
wysyłka zbiorczego zestawienia 
transakcji lub wyciągu, częściej 
niż 1. raz w miesiącu – 
każdorazowo: 6 zł” 

Zmiana porządkowa Zmiana porządkowa 

„16. Powiadomienia o bieżących 
zdarzeniach związanych z 
posiadanym rachunkiem oraz 
wykorzystywaną usługą 
bankowości elektronicznej: 
1) pocztą elektroniczną: 0,00 
2) powiadamianie SMS - opłaty 
pobierane w miesięcznych 
cyklach rozliczeniowych, 
liczonych od dnia aktywowania 
usługi: 
a) pakiet 40 SMS – miesięczna 
opłata abonamentowa: 0,00 
b) każdy SMS ponad pakiet oraz 
SMS bez pakietu – opłata 
pobierana zbiorczo: 0,00” 

„17. Powiadomienia e-mail o 
bieżących zdarzeniach na Twoim 
koncie: 0 zł 
18. Powiadomienia SMS o 
bieżących zdarzeniach na Twoim 
koncie: 

1) Pakiet 40 SMS – opłata w 
miesięcznych okresach 
rozliczeniowych, liczonych od 
dnia aktywacji usługi: 0 zł 
2) Każdy SMS ponad pakiet oraz 
SMS bez pakietu – zbiorcza 
opłata w miesięcznych okresach 
rozliczeniowych, liczonych od 
dnia aktywacji usługi: 0 zł” 

Zmiana porządkowa Zmiana porządkowa 

„17. Przekazywanie informacji o 
zmianach sald na skrzynkę 
poczty internetowej - miesięczna 
opłata abonamentowa: 0,00” 

„24. Informacja e-mail o 
zmianach sald na koncie – 
opłata miesięczna: 0 zł” 

Zmiana porządkowa Zmiana porządkowa 

„18. Dzienne powiadamianie 
SMS o wysokości salda lub 5 
ostatnich transakcjach na 
rachunku w ramach usługi 
"Informacja SMS" - miesięczna 
opłata abonamentowa: 0,00” 

„25. „Informacja SMS”: 
codzienne powiadamiania SMS 
o wysokości salda  
lub o 5 ostatnich transakcjach 
na koncie – opłata miesięczna : 0 
zł” 

Zmiana porządkowa Zmiana porządkowa 

„19. Pakiet "INFO" obejmujący 
usługi wymienione w pkt 17 i 18 
– miesięczna opłata 
abonamentowa: 0,00” 

„26. Pakiet INFO (obejmuje 
usługi z pkt 24 i 25) – miesięczna 
opłata abonamentowa: 0 zł” 

Zmiana porządkowa Zmiana porządkowa 

„20. Sprawdzenie salda na 
rachunku w bankomacie przy 
użyciu karty debetowej PKO 
Ekspres: 0,00” 

„19. Sprawdzenie salda w 
naszym bankomacie z użyciem 
karty: 0 zł” 

Zmiana porządkowa Zmiana porządkowa 

„21. Wydrukowanie w 
bankomacie PKO BP SA, przy 
użyciu karty debetowej PKO 
Ekspres, informacji o: 
1) wysokości salda 
rachunku/wolnych środków – za 
każdy wydruk: 1,99 
2) ostatnich 5 transakcjach 
rozliczonych na rachunku - za 
każdy wydruk: 1,99” 

„20. Informacja o wysokości 
salda/ ostatnich rozliczonych 
transakcjach – opłata za każdy 
wydruk w naszym bankomacie z 
użyciem karty: 1,99 zł” 

Zmiana porządkowa Zmiana porządkowa 

„22. Skorzystanie z 
dopuszczalnego salda 
debetowego (Debetu na koncie) 
- miesięcznie 4): 0,00” 

„15. Skorzystanie z Debetu na 
koncie: 0 zł” 

Zmiana porządkowa Zmiana porządkowa 

„23. Sporządzenie i wysłanie 
zawiadomienia/monitu 
związanego z powstaniem 
zadłużenia przeterminowanego: 
4,00” 

„16. Przygotowanie i wysyłka 
zawiadomienia/monitu o 
zadłużeniu przeterminowanym: 4 
zł” 

Zmiana porządkowa Zmiana porządkowa 

„1) Sposób liczenia średniego salda 

depozytów oraz wykaz depozytów 

uwzględnianych do wyliczenia średniego 
salda określony jest w Komunikacie 

„1 Sposób liczenia średniego 

miesięcznego salda aktywów na 

produktach oraz wykaz depozytów 

Zmiana porządkowa Zmiana porządkowa 
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2a) Tryb zwykły – realizacja polecenia 

przelewu SEPA z datą waluty „tomnext”. 
3) Opłata pobierana miesięcznie z dołu, 
uzależniona od liczby autoryzowanych 

transakcji, przy pomocy kodów 

jednorazowych z karty. 
4) Opłata pobierana pierwszego dnia, w 

którym Posiadacz rachunku skorzystał z 

dopuszczalnego salda debetowego 
(Debetu na koncie). Za skorzystanie z 

dopuszczalnego salda debetowego 

(Debetu na koncie) w kwocie do 10 zł 
opłata nie jest pobierana.” 

uwzględnianych do wyliczenia średniego 

salda określony jest w Komunikacie. 
2 Przelew SEPA Standard oznacza dzień 
udostępnienia kwoty przelewu 

zagranicznego nie później niż 

następnego dnia roboczego 
następującego po dniu otrzymania 

dyspozycji przelewu. 
3 Przelew SEPA Pilny oznacza dzień 
udostępnienia kwoty przelewu 

zagranicznego do dyspozycji banku 

otrzymującego w dniu otrzymania 
dyspozycji do godziny wskazanej w 

Komunikacie.  
4 Standard oznacza dzień udostępnienia 
kwoty przelewu zagranicznego do 

dyspozycji banku otrzymującego nie 

później niż następnego dnia roboczego 
następującego po dniu otrzymania 

dyspozycji przelewu zagranicznego 

wysyłanego do SEPA w walucie EUR 
albo, drugiego dnia roboczego 

następującego po dniu otrzymania 

dyspozycji w przypadku pozostałych 
rodzajów przelewów zagranicznych. 
5 Pilny oznacza dzień udostępnienia 

kwoty przelewu zagranicznego do 
dyspozycji banku otrzymującego nie 

później niż następnego dnia roboczego 

następującego po dniu otrzymania 
dyspozycji. 
6 Data uruchomienia i dostępność 

usługi zostaną podane w Komunikacie. 
7 Pobieramy opłatę miesięcznie z dołu, w 

zależności od liczby transakcji, które 

autoryzujesz kodami jednorazowymi.” 

 
 
4. Konto Aurum zastępuje konto działające do 31 maja 2023 r. pod nazwą: Rachunek Platinium. 
 
5. Dotychczasowa nazwa CZĘŚĆ I. RACHUNKI BANKOWE zostaje zmieniona na: CZĘŚĆ I. RACHUNKI BANKOWE W OFERCIE. 
 
6. Dotychczasowy DZIAŁ VI. RACHUNKI BANKOWE WYCOFANE Z OFERTY ORAZ KARTY DEBETOWE W FORMIE TRADYCYJNEJ – 
TABELA NR 1 zostaje zamieniony na DZIAŁ I. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE ORAZ KARTY DEBETOWE W 
FORMIE TRADYCYJNEJ – TABELA NR 3. 
 
7. Wskazane poniżej pozycje oraz sekcje Rachunku Platinium otrzymują nowe brzmienie lub zmieniają numerację lub położenie w 
Taryfie: 
 

Gdzie i co się zmienia: Powód 
(okoliczność faktyczna) zmiany Podstawa prawna zmiany 

Przed zmianą: Po zmianie: 

„CZĘŚĆ I. RACHUNKI 
BANKOWE” 

„CZĘŚĆ I. RACHUNKI BANKOWE 
W OFERCIE” 

Zmiana porządkowa Zmiana porządkowa 

„DZIAŁ VI. RACHUNKI 
BANKOWE WYCOFANE Z 
OFERTY ORAZ KARTY 
DEBETOWE W FORMIE 
TRADYCYJNEJ – TABELA NR 1” 

„DZIAŁ I. RACHUNKI 
OSZCZĘDNOŚCIOWO-
ROZLICZENIOWE ORAZ KARTY 
DEBETOWE W FORMIE 
TRADYCYJNEJ – TABELA NR 3” 

Zmiana porządkowa Zmiana porządkowa 

„Rachunek PLATINIUM” „Konto Aurum” Uproszczenie oferty Zmiana porządkowa 

„1. Prowadzenie rachunku 
płatniczego – miesięcznie:  
według umowy z 
Klientem” 

„1. Prowadzenie konta:  
0 zł - gdy wpływy w ostatnim 
miesiącu wynoszą min.  
9 000 zł lub średnie miesięczne 
saldo aktywów na produktach to 
min. 150 000 zł 1 

40 zł - w pozostałych 
przypadkach” 

1. Dane GUS wg stanu na 
październik 2022 - zmiana 
rocznych wskaźników cen 
towarów i usług 
konsumpcyjnych o 17,9% r/r 
2. Obniżenie opłaty 
 

1. Ogólne warunki §15 ust 1 pkt 
1) 
„zmiany miesięcznych lub 
kwartalnych lub półrocznych lub 
rocznych wskaźników cen 
towarów i usług 
konsumpcyjnych, 
publikowanych przez Główny 
Urząd Statystyczny, o co 
najmniej 0,10 punktu 
procentowego; w przypadku 
zmiany więcej niż jednego 
wskaźnika, podstawą do zmiany 
jest wskaźnik o najwyższej 
wartości zmiany.” 
2. Ogólne warunki §15 ust 6 
„Niezależnie od okoliczności 
wymienionych w ust. 1, PKO 
Bank Polski SA w każdym czasie 
ma prawo dokonać zmian opłat 
lub prowizji określonych w 
Taryfie polegających na ich 
obniżeniu, zmianach warunków 
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ich pobierania na korzystniejsze 
dla Klienta lub zaprzestaniu ich 
pobierania.” 

„2. Polecenie przelewu 
wewnętrznego: 
1) pomiędzy rachunkami tego 
samego Posiadacza rachunku, 
prowadzonymi w PKO BP SA 
oraz przez inne spółki PKO BP SA 
z siedzibą na terytorium RP: 0,00 
2) na pozostałe rachunki 
prowadzone w PKO BP SA: 
a) w oddziale PKO BP SA lub za 
pośrednictwem usługi 
bankowości telefonicznej: 0,00  
b) za pośrednictwem usługi 
bankowości elektronicznej: 0,00” 

„6. Przelewy krajowe: 
2) przelew wewnętrzny albo 
standardowy: 
- Serwis internetowy iPKO 
Aplikacja mobilna IKO: 0 zł 
- Placówka Infolinia: 0 zł” 

Zmiana porządkowa Zmiana porządkowa 

„3. Polecenie przelewu: 
1) standardowe: 
a) w oddziale PKO BP SA lub za 
pośrednictwem usługi 
bankowości telefonicznej: 0,00 

b) za pośrednictwem usługi 
bankowości elektronicznej: 0,00” 

„3. Polecenie przelewu: 
2) natychmiastowe 
a) w oddziale PKO BP SA lub za 
pośrednictwem usługi 
bankowości telefonicznej: 11,99 
b) za pośrednictwem usługi 
bankowości elektronicznej 4,99” 

„6. Przelewy krajowe: 
3) przelew natychmiastowy: 
- Serwis internetowy iPKO 
Aplikacja mobilna IKO: 4,99 zł 
- Placówka Infolinia: 11,99 zł” 

Zmiana porządkowa Zmiana porządkowa 

„3. Polecenie przelewu 
3) na telefon BLIK: 0,00” 

„6. Przelewy krajowe: 
1) przelew na telefon BLIK: 
- Serwis internetowy iPKO 
Aplikacja mobilna IKO: 0 zł 
- Placówka Infolinia: x” 

Zmiana porządkowa Zmiana porządkowa 

„3. Polecenie przelewu 
4) za pośrednictwem systemu 
SORBNET 2: 30,00” 

„6. Przelewy krajowe: 
4) przelew SORBNET 2: 
- Serwis internetowy iPKO 
Aplikacja mobilna IKO: 45 zł 
- Placówka Infolinia: 45 zł” 

1. Dane GUS wg stanu na 
październik 2022 - zmiana 
rocznych wskaźników cen 
towarów i usług 
konsumpcyjnych o 17,9% r/r 
2. Zmiana porządkowa 

1. Ogólne warunki §15 ust 1 pkt 
1) 
„zmiany miesięcznych lub 
kwartalnych lub półrocznych lub 
rocznych wskaźników cen 
towarów i usług 
konsumpcyjnych, 
publikowanych przez Główny 
Urząd Statystyczny, o co 
najmniej 0,10 punktu 
procentowego; w przypadku 
zmiany więcej niż jednego 
wskaźnika, podstawą do zmiany 
jest wskaźnik o najwyższej 
wartości zmiany.” 
2. Zmiana porządkowa 
 

„4. Przelewy 
zagraniczne/walutowe: 
1) polecenie przelewu SEPA w 
trybie zwykłym: 2a) 

a) w oddziale PKO BP SA lub za 
pośrednictwem usługi 
bankowości telefonicznej: 0,00 

b) za pośrednictwem usługi 
bankowości elektronicznej: 0,00 
2) pozostałe przelewy 
zagraniczne/walutowe: zgodnie z 
Częścią V” 

„7. Przelewy 
zagraniczne/walutowe: 
1) Przelewy w walucie obcej do 
polskich banków: 
a) Standard, przelew SEPA 2: 
- Serwis internetowy iPKO 
Aplikacja mobilna IKO: 0 zł 
- Placówka Infolinia: 0 zł 
b) Pilny, przelew SEPA 3: 
- Serwis internetowy iPKO 
Aplikacja mobilna IKO: 25 zł 
- Placówka Infolinia: 50 zł 
c) Standard, w walucie innej niż 
EUR 4: 
- Serwis internetowy iPKO 
Aplikacja mobilna IKO: 25 zł 
- Placówka Infolinia: 50 zł 
d) Pilny, w walucie innej niż EUR 
5 Tryb pilny (bez przelewu SEPA): 
- Serwis internetowy iPKO 
Aplikacja mobilna IKO: 55 zł 
- Placówka Infolinia: 80 zł 
2) Przelewy do banków 
zagranicznych: 
a) Standard, przelew SEPA 2: 

1. Zmiana nazewnictwa 
2. Zmiana porządkowa 

1. Ogólne warunki §15 ust 1 pkt 
6) 
„konieczności dostosowania 
postanowień Taryfy do 
postanowień innych wzorców 
umów PKO Banku Polskiego SA, 
w zakresie dotyczącym tytułów 
opłat i prowizji, niewpływającym 
na wysokość pobieranych opłat i 
prowizji oraz warunki ich 
pobierania” 
2. Zmiana porządkowa 
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- Serwis internetowy iPKO 
Aplikacja mobilna IKO: 0 zł 
- Placówka Infolinia: 0 zł 
b) Pilny, przelew SEPA 3: 
- Serwis internetowy iPKO 
Aplikacja mobilna IKO: 25 zł 
- Placówka Infolinia: 50 zł 
c) Standard (bez przelewu SEPA) 
4: 
- Serwis internetowy iPKO 
Aplikacja mobilna IKO: 25 zł 
- Placówka Infolinia: 50 zł 
d) Pilny (bez przelewu SEPA) 5: 
- Serwis internetowy iPKO 
Aplikacja mobilna IKO: 105 zł 
- Placówka Infolinia: 130 zł 
Sprawdź pozostałe opłaty 
dotyczące m.in. odbierania 
przelewów zagranicznych w 
Części VII „Przelewy 
zagraniczne/walutowe””  

„5. Ustanowienie lub modyfikacja 
zlecenia stałego: 
1) w oddziale PKO BP SA lub za 
pośrednictwem usługi 
bankowości telefonicznej: 0,00 
2) za pośrednictwem usługi 
bankowości elektronicznej: 0,00” 

„8. Ustanowienie lub zmiana 
zlecenia stałego: 
- Serwis internetowy iPKO 
Aplikacja mobilna IKO: 0 zł 
- Placówka Infolinia: 0 zł” 
 

Zmiana porządkowa Zmiana porządkowa 

„6. Realizacja – za każdą 
płatność: 
1) zlecenia zmiennego lub 
polecenia zapłaty: 0,00 
2) zlecenia stałego: 0,00 
3) zlecenia "Płatności ustalonej" 
(usługa w administrowaniu od 
dnia 24 lipca 2015 r.): 2,99” 

„9. Realizacja zlecenia 
zmiennego lub polecenia zapłaty 

- Serwis internetowy iPKO 
Aplikacja mobilna IKO: 0 zł 
- Placówka Infolinia: 0zł 
10. Realizacja zlecenia stałego 
- Serwis internetowy iPKO 
Aplikacja mobilna IKO: 0 zł 
- Placówka Infolinia: 0 zł 
27. „Płatność ustalona” - usługa 
w administrowaniu od 24 lipca 
2015 r.: 2,99 zł” 

Zmiana porządkowa Zmiana porządkowa 

„7. Obsługa karty debetowej - 
opłata miesięczna: 0,00” 

„2. Obsługa karty: 0 zł” Zmiana porządkowa Zmiana porządkowa 

„8. Wznowienie karty płatniczej: 
0,00” 
 

„3. Wydanie karty ze 
standardowym wizerunkiem lub 
wznowienie karty  
z wizerunkiem z galerii: 0 zł” 

Zmiana porządkowa Zmiana porządkowa 

„9. Wydanie karty płatniczej z 
wizerunkiem z galerii albo 
zmiana standardowego 
wizerunku karty na wizerunek 
z galerii albo zmiana wizerunku 
karty w ramach galerii: 14,90” 

„4. Wydanie karty z wizerunkiem 
z galerii/zmiana standardowego 
wizerunku  
na wizerunek z galerii/zmiana 
wizerunku karty w ramach 
galerii: 14,90 zł” 

Zmiana porządkowa Zmiana porządkowa 

„10. Przewalutowanie transakcji 
płatniczej dokonanej kartą 
wydaną w ramach organizacji 
Visa w walucie innej niż waluta 
polska, rozliczonych na rachunku 
głównym prowadzonym w 
złotych (w tym transgranicznej 
transakcji płatniczej przy użyciu 
karty debetowej do płatności 
bezgotówkowych oraz 
transgranicznej transakcji 
płatniczej przy użyciu karty 
debetowej do płatności 
gotówkowych) – od wartości 
transakcji płatniczej: 3,50%” 

„5. Przewalutowanie transakcji 
kartą VISA w walucie innej niż 
PLN rozliczonej na koncie 
głównym w PLN (w tym wypłaty 
z konta na terytorium innego niż 
Polska kraju EOG oraz płatności 
kartą na terytorium innego niż 
Polska kraju EOG): 4% od 
wartości transakcji” 

1. Dane GUS wg stanu na 
październik 2022 - zmiana 
rocznych wskaźników cen 
towarów i usług 
konsumpcyjnych o 17,9% r/r 
2. Zmiana porządkowa 
 

1. Ogólne warunki §15 ust 1 pkt 
1) 
„zmiany miesięcznych lub 
kwartalnych lub półrocznych lub 
rocznych wskaźników cen 
towarów i usług 
konsumpcyjnych, 
publikowanych przez Główny 
Urząd Statystyczny, o co 
najmniej 0,10 punktu 
procentowego; w przypadku 
zmiany więcej niż jednego 
wskaźnika, podstawą do zmiany 
jest wskaźnik o najwyższej 
wartości zmiany.” 
2. Zmiana porządkowa 

„11. Wypłaty gotówki w 
oddziałach lub w agencjach PKO 
BP SA: 0,00” 

„12. Wypłaty gotówki w naszych 
placówkach: 0 zł” 
 

Zmiana porządkowa Zmiana porządkowa 

Brak pozycji „13. Wpłaty gotówki kartą do 
konta lub BLIKIEM: 
1) wpłata w naszych 
wpłatomatach: 0 zł 
2) wpłata w kraju we 
wpłatomatach innych niż nasze6: 

1. Wprowadzenie nowej usługi 
2. Zmiana porządkowa 

1. Ogólne warunki §15 ust 3 
„W przypadku pierwszego 
podwyższenia opłat lub prowizji, 
których wysokość do tej pory 
wynosiła: 
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0,5% od wartości transakcji min. 
2 zł” 

1) 0 zł – opłata w wyniku 
podwyższenia nie może 
przekroczyć 50 zł, 
2) 0% – prowizja w wyniku 
podwyższenia nie może wynosić 
więcej niż 2%” 
2. Zmiana porządkowa 

Brak pozycji „14. Wpłaty gotówki w naszych 
placówkach: 0 zł” 

Zmiana porządkowa Zmiana porządkowa 
 

„12. Wypłaty gotówki - przy 
użyciu karty debetowej PKO 
Ekspres lub przy użyciu BLIK- za 
każdą transakcję od jej wartości, 
z wyjątkiem ppkt 4: 
1) w bankomatach PKO BP SA: 
0,00 
2) w bankomatach innych niż 
PKO BP SA w kraju: 3% nie mniej 
niż 5,00 
3) w bankomatach innych niż 
PKO BP SA za granicą (w tym 
transgraniczne transakcje 
płatnicze przy użyciu karty 
debetowej do płatności 
gotówkowych): 3% nie mniej niż 
5,00 
4) towarzysząca transakcji 
bezgotówkowej (Cashback) – za 
każdą transakcję: 1,00 
5) w urzędach pocztowych: 3% 
nie mniej niż 5,00 
6) w oddziałach banków innych 
niż PKO BP SA, lub punktach 
świadczących usługi wypłaty 
gotówki w terminalu płatniczym 
(w tym transgraniczne 
transakcje płatnicze przy użyciu 
karty debetowej do płatności 
gotówkowych): 3% nie mniej niż 
10,00” 

„11. Wypłaty gotówki: 
1) wypłata kartą lub BLIKIEM w 
kraju w naszych bankomatach: 0 
zł 
2) wypłata kartą lub BLIKIEM za 
granicą w bankomatach innych 
niż nasze (w tym 
wypłata z konta na terytorium 
innego niż Polska kraju EOG):  
0 zł 
3) wypłaty BLIKIEM w kraju w 
bankomatach innych niż nasze: 
0 zł 
4) wypłata kartą w kraju w 
bankomatach innych niż nasze: 
0 zł 
5) wypłata kartą w ramach 
usługi Cashback: 0 zł 
6) wypłata kartą w oddziałach 
banków innych niż nasze lub w 
terminalu płatniczym w 
punktach wypłat i urzędach 
pocztowych (w tym wypłata z 
konta na terytorium innego niż 
Polska kraju EOG): 3% od 
wartości transakcji min. 10 zł” 

1. Dane GUS wg stanu na 
październik 2022 - zmiana 
rocznych wskaźników cen 
towarów i usług 
konsumpcyjnych o 17,9% r/r 
2. Obniżenie opłaty 
3. Zmiana porządkowa 
 

1. Ogólne warunki §15 ust 1 pkt 
1) 
2. Ogólne warunki §15 ust 6 
„Niezależnie od okoliczności 
wymienionych w ust. 1, PKO 
Bank Polski SA w każdym czasie 
ma prawo dokonać zmian opłat 
lub prowizji określonych w 
Taryfie polegających na ich 
obniżeniu, zmianach warunków 
ich pobierania na korzystniejsze 
dla Klienta lub zaprzestaniu ich 
pobierania.” 
3. Zmiana porządkowa 
 
 
 

„13. Zmiana rachunku ze 
wspólnego na indywidualny i 
odwrotnie: 0,00” 

„21. Zmiana konta ze wspólnego 
na indywidualny i odwrotnie - 
opłata za każdą zmianę: 25 zł” 

1. Dane GUS wg stanu na 
październik 2022 - zmiana 
rocznych wskaźników cen 
towarów i usług 
konsumpcyjnych o 17,9% r/r 
2. Zmiana porządkowa 

1. Ogólne warunki §15 ust 3 
„W przypadku pierwszego 
podwyższenia opłat lub prowizji, 
których wysokość do tej pory 
wynosiła: 
1) 0 zł – opłata w wyniku 
podwyższenia nie może 
przekroczyć 50 zł, 
2) 0% – prowizja w wyniku 
podwyższenia nie może wynosić 
więcej niż 2%” 
2. Zmiana porządkowa 

„14. Przeprowadzenie autoryzacji 
przelewu oraz ustanowienia, 
modyfikacji lub usunięcia 
zlecenia płatniczego/odbiorcy 
przy użyciu kodu jednorazowego 
za pośrednictwem usługi 
bankowości elektronicznej lub 
usługi bankowości telefonicznej4: 
0,29”  

„22. Autoryzacja przelewu oraz 
ustanowienie, zmiana lub 
usunięcie zlecenia 
płatniczego/odbiorcy przy 
użyciu kodu z karty kodów7: 0,50 
zł” 

1. Dane GUS wg stanu na 
październik 2022 - zmiana 
rocznych wskaźników cen 
towarów i usług 
konsumpcyjnych o 17,9% r/r 
2. Zmiana porządkowa 
 

1. Ogólne warunki §15 ust 1 pkt 
1) 
„zmiany miesięcznych lub 
kwartalnych lub półrocznych lub 
rocznych wskaźników cen 
towarów i usług 
konsumpcyjnych, 
publikowanych przez Główny 
Urząd Statystyczny, o co 
najmniej 0,10 punktu 
procentowego; w przypadku 
zmiany więcej niż jednego 
wskaźnika, podstawą do zmiany 
jest wskaźnik o najwyższej 
wartości zmiany.” 
2. Zmiana porządkowa 

„15. Sporządzenie zestawienia 
transakcji płatniczych i 
przekazanie go pocztą na terenie 
kraju (wyciągu, zbiorczego 
zestawienia transakcji) częściej 
niż raz w miesiącu – 
każdorazowo: 6,00” 

„23. Przygotowanie i krajowa 
wysyłka zbiorczego zestawienia 
transakcji lub wyciągu, częściej 
niż 1. raz w miesiącu – 
każdorazowo: 6 zł” 

Zmiana porządkowa Zmiana porządkowa 

„16. Powiadomienia o bieżących 
zdarzeniach związanych z 
posiadanym rachunkiem oraz 

„17. Powiadomienia e-mail o 
bieżących zdarzeniach na Twoim 
koncie: 0 zł 

1. Obniżenie opłaty 
2. Zmiana porządkowa 
 

1. Ogólne warunki §15 ust 6 
„Niezależnie od okoliczności 
wymienionych w ust. 1, PKO 
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wykorzystywaną usługą 
bankowości elektronicznej: 
1) pocztą elektroniczną: 0,00 
2) powiadamianie SMS - opłaty 
pobierane w miesięcznych 
cyklach rozliczeniowych, 
liczonych od dnia aktywowania 
usługi: 
a) pakiet 40 SMS – miesięczna 
opłata abonamentowa: 6,00 
b) każdy SMS ponad pakiet oraz 
SMS bez pakietu – opłata 
pobierana zbiorczo: 0,30” 

18. Powiadomienia SMS o 
bieżących zdarzeniach na Twoim 
koncie: 

1) Pakiet 40 SMS – opłata w 
miesięcznych okresach 
rozliczeniowych, liczonych od 
dnia aktywacji usługi: 0 zł 
2) Każdy SMS ponad pakiet oraz 
SMS bez pakietu – zbiorcza 
opłata w miesięcznych okresach 
rozliczeniowych, liczonych od 
dnia aktywacji usługi: 0 zł” 

Bank Polski SA w każdym czasie 
ma prawo dokonać zmian opłat 
lub prowizji określonych w 
Taryfie polegających na ich 
obniżeniu, zmianach warunków 
ich pobierania na korzystniejsze 
dla Klienta lub zaprzestaniu ich 
pobierania.” 
2. Zmiana porządkowa 
 
 
 

„17. Przekazywanie informacji o 
zmianach sald na skrzynkę 
poczty internetowej - miesięczna 
opłata abonamentowa: 0,00” 

„24. Informacja e-mail o 
zmianach sald na koncie – 
opłata miesięczna: 0 zł” 

Zmiana porządkowa Zmiana porządkowa 

„18. Dzienne powiadamianie 
SMS o wysokości salda lub 5 
ostatnich transakcjach na 
rachunku w ramach usługi 
"Informacja SMS" - miesięczna 
opłata abonamentowa: 0,00” 

„25. „Informacja SMS”: 
codzienne powiadamiania SMS 
o wysokości salda lub o 5 
ostatnich transakcjach na 
koncie – opłata miesięczna:  
0 zł” 

Zmiana porządkowa Zmiana porządkowa 

„19. Pakiet "INFO" obejmujący 
usługi wymienione w pkt 17 i 18 
– miesięczna opłata 
abonamentowa: 0,00” 

„26. Pakiet INFO (obejmuje 
usługi z pkt 24 i 25) – miesięczna 
opłata abonamentowa: 0 zł” 

Zmiana porządkowa Zmiana porządkowa 

„20. Sprawdzenie salda na 
rachunku w bankomacie przy 
użyciu karty debetowej PKO 
Ekspres: 0,00” 

„19. Sprawdzenie salda w 
naszym bankomacie z użyciem 
karty: 0 zł” 

Zmiana porządkowa Zmiana porządkowa 

„21. Wydrukowanie w 
bankomacie PKO BP SA, przy 
użyciu karty debetowej PKO 
Ekspres, informacji o: 
1) wysokości salda 
rachunku/wolnych środków – za 
każdy wydruk: 1,99 
2) ostatnich 5 transakcjach 
rozliczonych na rachunku - za 
każdy wydruk: 1,99” 

„20. Informacja o wysokości 
salda/ ostatnich rozliczonych 
transakcjach – opłata za każdy 
wydruk w naszym bankomacie z 
użyciem karty: 1,99 zł” 

Zmiana porządkowa Zmiana porządkowa 

Brak pozycji „15. Skorzystanie z Debetu na 
koncie: 0 zł” 

Zmiana porządkowa wynikająca 
z uproszczenia oferty i 
ujednolicenia warunków 
cenowych. 
Opłata nie dotyczy klientów 
posiadających oprocentowany 
Debet na koncie 

Zmiana porządkowa 

„22. Sporządzenie i wysłanie 
zawiadomienia/monitu 
związanego z powstaniem 
zadłużenia przeterminowanego: 
4,00” 

„16. Przygotowanie i wysyłka 
zawiadomienia/monitu o 
zadłużeniu przeterminowanym: 4 
zł” 

Zmiana porządkowa Zmiana porządkowa 

„2a) Tryb zwykły – realizacja polecenia 
przelewu SEPA z datą waluty „tomnext”. 
4) Opłata pobierana miesięcznie z dołu, 

uzależniona od liczby autoryzowanych 
transakcji, przy pomocy kodów 

jednorazowych z karty” 

 

„1 Sposób liczenia średniego 
miesięcznego salda aktywów na 

produktach oraz wykaz depozytów 

uwzględnianych do wyliczenia średniego 
salda określony jest w Komunikacie. 
2 Przelew SEPA Standard oznacza dzień 

udostępnienia kwoty przelewu 
zagranicznego nie później niż 

następnego dnia roboczego 

następującego po dniu otrzymania 
dyspozycji przelewu. 
3 Przelew SEPA Pilny oznacza dzień 

udostępnienia kwoty przelewu 
zagranicznego do dyspozycji banku 

otrzymującego w dniu otrzymania 

dyspozycji do godziny wskazanej w 
Komunikacie.  
4 Standard oznacza dzień udostępnienia 

kwoty przelewu zagranicznego do 
dyspozycji banku otrzymującego nie 

później niż następnego dnia roboczego 

następującego po dniu otrzymania 
dyspozycji przelewu zagranicznego 

wysyłanego do SEPA w walucie EUR 

albo, drugiego dnia roboczego 
następującego po dniu otrzymania 

Zmiana porządkowa Zmiana porządkowa 
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dyspozycji w przypadku pozostałych 

rodzajów przelewów zagranicznych. 
5 Pilny oznacza dzień udostępnienia 
kwoty przelewu zagranicznego do 

dyspozycji banku otrzymującego nie 

później niż następnego dnia roboczego 
następującego po dniu otrzymania 

dyspozycji. 
6 Data uruchomienia i dostępność 
usługi zostaną podane w Komunikacie. 
7 Pobieramy opłatę miesięcznie z dołu, w 

zależności od liczby transakcji, które 
autoryzujesz kodami jednorazowymi.” 

 
 
CZĘŚĆ I. RACHUNKI BANKOWE W OFERCIE 
DZIAŁ I. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE ORAZ KARTY DEBETOWE W FORMIE TRADYCYJNEJ 
TABELA NR 4 
 
1. Konto Platinium II dotychczasowa nazwa CZĘŚĆ I. RACHUNKI BANKOWE zostaje zmieniona na: CZĘŚĆ I. RACHUNKI BANKOWE 
W OFERCIE. 
 
2. Dotychczasowy DZIAŁ I. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE ORAZ KARTY DEBETOWE W FORMIE TRADYCYJNEJ – 
TABELA NR 1 zostaje zamieniony na DZIAŁ I. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE ORAZ KARTY DEBETOWE W 
FORMIE TRADYCYJNEJ – TABELA NR 4. 
 
3. Wskazane poniżej pozycje oraz sekcje Konta Platinium II otrzymują nowe brzmienie lub zmieniają numerację lub położenie w 
Taryfie: 
 

Gdzie i co się zmienia: Powód 
(okoliczność faktyczna) zmiany Podstawa prawna zmiany 

Przed zmianą: Po zmianie: 

„CZĘŚĆ I. RACHUNKI 
BANKOWE” 

„CZĘŚĆ I. RACHUNKI BANKOWE 
W OFERCIE” 

Zmiana porządkowa Zmiana porządkowa 

„DZIAŁ I. RACHUNKI 
OSZCZĘDNOŚCIOWO-
ROZLICZENIOWE ORAZ KARTY 
DEBETOWE W FORMIE 
TRADYCYJNEJ – TABELA NR 1” 

„DZIAŁ I. RACHUNKI 
OSZCZĘDNOŚCIOWO-
ROZLICZENIOWE ORAZ KARTY 
DEBETOWE W FORMIE 
TRADYCYJNEJ – TABELA NR 4” 

Zmiana porządkowa Zmiana porządkowa 

„1. Prowadzenie rachunku 
płatniczego – miesięcznie:  
0,00 – jeżeli systematyczne 
wpływy na rachunek w ostatnim 
miesiącu wynoszą nie 
mniej niż 20 000 złotych 
lub średnie saldo depozytów na 
rachunkach w PKO BP 
SA wynosi nie mniej niż 
250 000 złotych 1) albo gdy 
zawarto umowę ramową 
o świadczenie usług 
bankowości prywatnej 
80,00 - w pozostałych 
przypadkach” 

„1. Prowadzenie konta:  
0 zł - gdy wpływy w ostatnim 
miesiącu wynoszą min. 20 000 zł 
lub średnie miesięczne saldo 
aktywów na produktach to min. 
250 000 zł 1 albo gdy rachunek 
objęty jest umową o świadczenie 
usług bankowości prywatnej 

80 zł - w pozostałych 
przypadkach” 

Zmiana porządkowa Zmiana porządkowa 

„2. Polecenie przelewu 
wewnętrznego: 
1) pomiędzy rachunkami tego 
samego Posiadacza rachunku, 
prowadzonymi w PKO BP SA 
oraz przez inne spółki PKO BP SA 
z siedzibą na terytorium RP: 0,00 
2) na pozostałe rachunki 
prowadzone w PKO BP SA: 
a) w oddziale PKO BP SA lub za 
pośrednictwem usługi 
bankowości telefonicznej: 0,00  
b) za pośrednictwem usługi 
bankowości elektronicznej: 0,00” 

„6. Przelewy krajowe: 
2) przelew wewnętrzny albo 
standardowy: 
- Serwis internetowy iPKO 
Aplikacja mobilna IKO: 0 zł 
- Placówka Infolinia: 0 zł” 

Zmiana porządkowa Zmiana porządkowa 

„3. Polecenie przelewu: 
1) standardowe: 
a) w oddziale PKO BP SA lub za 
pośrednictwem usługi 
bankowości telefonicznej: 0,00 

b) za pośrednictwem usługi 
bankowości elektronicznej: 0,00” 

„3. Polecenie przelewu: 
2) natychmiastowe 

„6. Przelewy krajowe: 
3) przelew natychmiastowy: 
- Serwis internetowy iPKO 
Aplikacja mobilna IKO: 4,99 zł 

Zmiana porządkowa Zmiana porządkowa 
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a) w oddziale PKO BP SA lub za 
pośrednictwem usługi 
bankowości telefonicznej: 11,99 
b) za pośrednictwem usługi 
bankowości elektronicznej 4,99” 

- Placówka Infolinia: 11,99 zł” 

„3. Polecenie przelewu 
3) na telefon BLIK: 0,00” 

„6. Przelewy krajowe: 
1) przelew na telefon BLIK: 
- Serwis internetowy iPKO 
Aplikacja mobilna IKO: 0 zł 
- Placówka Infolinia: x” 

Zmiana porządkowa Zmiana porządkowa 

„3. Polecenie przelewu 
4) za pośrednictwem systemu 
SORBNET 2: 30,00” 

„6. Przelewy krajowe: 
4) przelew SORBNET 2: 
- Serwis internetowy iPKO 
Aplikacja mobilna IKO: 45 zł 
- Placówka Infolinia: 45 zł” 

1. Dane GUS wg stanu na 
październik 2022 - zmiana 
rocznych wskaźników cen 
towarów i usług 
konsumpcyjnych o 17,9% r/r 
2. Zmiana porządkowa 

1. Ogólne warunki §15 ust 1 pkt 
1) 
„zmiany miesięcznych lub 
kwartalnych lub półrocznych lub 
rocznych wskaźników cen 
towarów i usług 
konsumpcyjnych, 
publikowanych przez Główny 
Urząd Statystyczny, o co 
najmniej 0,10 punktu 
procentowego; w przypadku 
zmiany więcej niż jednego 
wskaźnika, podstawą do zmiany 
jest wskaźnik o najwyższej 
wartości zmiany.” 
2. Zmiana porządkowa 

„4. Przelewy 
zagraniczne/walutowe: 
1) polecenie przelewu SEPA w 
trybie zwykłym: 2a) 

a) w oddziale PKO BP SA lub za 
pośrednictwem usługi 
bankowości telefonicznej: 0,00 

b) za pośrednictwem usługi 
bankowości elektronicznej: 0,00 
2) pozostałe przelewy 
zagraniczne/walutowe: zgodnie z 
Częścią V” 

„7. Przelewy 
zagraniczne/walutowe: 
1) Przelewy w walucie obcej do 
polskich banków: 
a) Standard, przelew SEPA 2: 
- Serwis internetowy iPKO 
Aplikacja mobilna IKO: 0 zł 
- Placówka Infolinia: 0 zł 
b) Pilny, przelew SEPA 3: 
- Serwis internetowy iPKO 
Aplikacja mobilna IKO: 25 zł 
- Placówka Infolinia: 50 zł 
c) Standard, w walucie innej niż 
EUR 4: 
- Serwis internetowy iPKO 
Aplikacja mobilna IKO: 25 zł 
- Placówka Infolinia: 50 zł 
d) Pilny, w walucie innej niż EUR 
5 Tryb pilny (bez przelewu SEPA): 
- Serwis internetowy iPKO 
Aplikacja mobilna IKO: 55 zł 
- Placówka Infolinia: 80 zł 
2) Przelewy do banków 
zagranicznych: 
a) Standard, przelew SEPA 2: 
- Serwis internetowy iPKO 
Aplikacja mobilna IKO: 0 zł 
- Placówka Infolinia: 0 zł 
b) Pilny, przelew SEPA 3: 
- Serwis internetowy iPKO 
Aplikacja mobilna IKO: 25 zł 
- Placówka Infolinia: 50 zł 
c) Standard (bez przelewu SEPA) 
4: 
- Serwis internetowy iPKO 
Aplikacja mobilna IKO: 25 zł 
- Placówka Infolinia: 50 zł 
d) Pilny (bez przelewu SEPA) 5: 
- Serwis internetowy iPKO 
Aplikacja mobilna IKO: 105 zł 
- Placówka Infolinia: 130 zł 
Sprawdź pozostałe opłaty 
dotyczące m.in. odbierania 
przelewów zagranicznych w 
Części VII „Przelewy 
zagraniczne/walutowe””  

1. Zmiana nazewnictwa 
2. Zmiana porządkowa 

1. Ogólne warunki §15 ust 1 pkt 
6) 
„konieczności dostosowania 
postanowień Taryfy do 
postanowień innych wzorców 
umów PKO Banku Polskiego SA, 
w zakresie dotyczącym tytułów 
opłat i prowizji, niewpływającym 
na wysokość pobieranych opłat i 
prowizji oraz warunki ich 
pobierania” 
2. Zmiana porządkowa 
 

„5. Ustanowienie lub modyfikacja 
zlecenia stałego: 
1) w oddziale PKO BP SA lub za 
pośrednictwem usługi 
bankowości telefonicznej: 0,00 
2) za pośrednictwem usługi 
bankowości elektronicznej: 0,00” 

„8. Ustanowienie lub zmiana 
zlecenia stałego: 
- Serwis internetowy iPKO 
Aplikacja mobilna IKO: 0 zł 
- Placówka Infolinia: 0 zł” 
 

Zmiana porządkowa Zmiana porządkowa 
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„6. Realizacja – za każdą 
płatność: 
1) zlecenia zmiennego lub 
polecenia zapłaty: 0,00 
2) zlecenia stałego: 0,00 
3) zlecenia "Płatności ustalonej" 
(usługa w administrowaniu od 
dnia 24 lipca 2015 r.) 2,99” 

„9. Realizacja zlecenia 
zmiennego lub polecenia zapłaty 

- Serwis internetowy iPKO 
Aplikacja mobilna IKO: 0 zł 
- Placówka Infolinia: 0 zł 
10. Realizacja zlecenia stałego 
- Serwis internetowy iPKO 
Aplikacja mobilna IKO: 0 zł 
- Placówka Infolinia: 0 zł 
27. „Płatność ustalona” - usługa 
w administrowaniu od 24 lipca 
2015 r.: 2,99 zł” 

Zmiana porządkowa Zmiana porządkowa 

„7. Wydanie karty płatniczej ze 
standardowym wizerunkiem lub 
wznowienie karty płatniczej: 
0,00” 

„3. Wydanie karty ze 
standardowym wizerunkiem lub 
wznowienie karty  
z wizerunkiem z galerii: 0 zł” 

Zmiana porządkowa Zmiana porządkowa 

„8. Obsługa karty debetowej - 
opłata miesięczna: 0,00” 

„2. Obsługa karty: 0 zł” Zmiana porządkowa Zmiana porządkowa 

„9. Wydanie karty płatniczej z 
wizerunkiem z galerii albo 
zmiana standardowego 
wizerunku karty na wizerunek 
z galerii albo zmiana wizerunku 
karty w ramach galerii: 14,90” 

„4. Wydanie karty z wizerunkiem 
z galerii/zmiana standardowego 
wizerunku  
na wizerunek z galerii/zmiana 
wizerunku karty w ramach 
galerii: 14,90 zł” 

Zmiana porządkowa Zmiana porządkowa 

„10. Przewalutowanie transakcji 
płatniczej dokonanej kartą 
wydaną w ramach organizacji 
Visa w walucie innej niż waluta 
polska, rozliczonych na rachunku 
głównym prowadzonym w 
złotych (w tym transgranicznej 
transakcji płatniczej przy użyciu 
karty debetowej do płatności 
bezgotówkowych oraz 
transgranicznej transakcji 
płatniczej przy użyciu karty 
debetowej do płatności 
gotówkowych) – od wartości 
transakcji płatniczej: 3,50%” 

„5. Przewalutowanie transakcji 
kartą VISA w walucie innej niż 
PLN rozliczonej na koncie 
głównym w PLN (w tym wypłaty 
z konta na terytorium innego niż 
Polska kraju EOG oraz płatności 
kartą na terytorium innego niż 
Polska kraju EOG): 4% od 
wartości transakcji” 

1. Dane GUS wg stanu na 
październik 2022 - zmiana 
rocznych wskaźników cen 
towarów i usług 
konsumpcyjnych o 17,9% r/r 
2. Zmiana porządkowa 

1. Ogólne warunki §15 ust 1 pkt 
1) 
„zmiany miesięcznych lub 
kwartalnych lub półrocznych lub 
rocznych wskaźników cen 
towarów i usług 
konsumpcyjnych, 
publikowanych przez Główny 
Urząd Statystyczny, o co 
najmniej 0,10 punktu 
procentowego; w przypadku 
zmiany więcej niż jednego 
wskaźnika, podstawą do zmiany 
jest wskaźnik o najwyższej 
wartości zmiany.” 
2. Zmiana porządkowa 

„11. Wypłaty gotówki w 
oddziałach lub w agencjach PKO 
BP SA: 0,00” 

„12. Wypłaty gotówki w naszych 
placówkach: 0 zł” 
 

Zmiana porządkowa Zmiana porządkowa 

Brak pozycji „13. Wpłaty gotówki kartą do 
konta lub BLIKIEM: 
1) wpłata w naszych 
wpłatomatach: 0 zł 
2) wpłata w kraju we 
wpłatomatach innych niż nasze6: 
0,5% od wartości transakcji min. 
2 zł” 

1. Wprowadzenie nowej usługi 
2. Zmiana porządkowa 

1. Ogólne warunki §15 ust 3 
„W przypadku pierwszego 
podwyższenia opłat lub prowizji, 
których wysokość do tej pory 
wynosiła: 
1) 0 zł – opłata w wyniku 
podwyższenia nie może 
przekroczyć 50 zł, 
2) 0% – prowizja w wyniku 
podwyższenia nie może wynosić 
więcej niż 2%” 
2. Zmiana porządkowa 

Brak pozycji „14. Wpłaty gotówki w naszych 
placówkach: 0 zł” 

Zmiana porządkowa Zmiana porządkowa 

„12. Wypłaty gotówki - przy 
użyciu karty debetowej PKO 
Ekspres lub przy użyciu BLIK- za 
każdą transakcję od jej wartości, 
z wyjątkiem ppkt 4: 
1) w bankomatach PKO BP SA: 
0,00 
2) w bankomatach innych niż 
PKO BP SA w kraju: 0,00 
3) w bankomatach innych niż 
PKO BP SA za granicą (w tym 
transgraniczne transakcje 
płatnicze przy użyciu karty 
debetowej do płatności 
gotówkowych): 0,00 
4) towarzysząca transakcji 
bezgotówkowej (Cashback) – za 
każdą transakcję: 0,00 
5) w urzędach pocztowych:0,00 

„11. Wypłaty gotówki: 
1) wypłata kartą lub BLIKIEM w 
kraju w naszych bankomatach: 0 
zł 
2) wypłata kartą lub BLIKIEM za 
granicą w bankomatach innych 
niż nasze (w tym 
wypłata z konta na terytorium 
innego niż Polska kraju EOG):  
0 zł 
3) wypłaty BLIKIEM w kraju w 
bankomatach innych niż nasze: 
0 zł 
4) wypłata kartą w kraju w 
bankomatach innych niż nasze: 
0 zł 
5) wypłata kartą w ramach 
usługi Cashback: 0 zł 
6) wypłata kartą w oddziałach 
banków innych niż nasze lub w 

1. Dane GUS wg stanu na 
październik 2022 - zmiana 
rocznych wskaźników cen 
towarów i usług 
konsumpcyjnych o 17,9% r/r 
2. Zmiana porządkowa 

1. Ogólne warunki §15 ust 1 pkt 
1) 
„zmiany miesięcznych lub 
kwartalnych lub półrocznych lub 
rocznych wskaźników cen 
towarów i usług 
konsumpcyjnych, 
publikowanych przez Główny 
Urząd Statystyczny, o co 
najmniej 0,10 punktu 
procentowego; w przypadku 
zmiany więcej niż jednego 
wskaźnika, podstawą do zmiany 
jest wskaźnik o najwyższej 
wartości zmiany.” 
2. Zmiana porządkowa 
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6) w oddziałach banków innych 
niż PKO BP SA, lub punktach 
świadczących usługi wypłaty 
gotówki w terminalu płatniczym 
(w tym transgraniczne 
transakcje płatnicze przy użyciu 
karty debetowej do płatności 
gotówkowych): 3% nie mniej niż 
10,00” 

terminalu płatniczym w 
punktach wypłat i urzędach 
pocztowych (w tym wypłata z 
konta na terytorium innego niż 
Polska kraju EOG): 3% od 
wartości transakcji min. 10 zł” 

„13. Zmiana rachunku ze 
wspólnego na indywidualny i 
odwrotnie: 30,00” 

„21. Zmiana konta ze wspólnego 
na indywidualny i odwrotnie - 
opłata za każdą zmianę: 25 zł” 

1. Obniżenie opłaty 
2. Zmiana porządkowa 

1. Ogólne warunki §15 ust 6 
„Niezależnie od okoliczności 
wymienionych w ust. 1, PKO 
Bank Polski SA w każdym czasie 
ma prawo dokonać zmian opłat 
lub prowizji określonych w 
Taryfie polegających na ich 
obniżeniu, zmianach warunków 
ich pobierania na korzystniejsze 
dla Klienta lub zaprzestaniu ich 
pobierania.” 
2. Zmiana porządkowa 

„14. Przeprowadzenie autoryzacji 
przelewu oraz ustanowienia, 
modyfikacji lub usunięcia 
zlecenia płatniczego/odbiorcy 
przy użyciu kodu jednorazowego 
za pośrednictwem usługi 
bankowości elektronicznej lub 
usługi bankowości telefonicznej3: 
0,29”  

„22. Autoryzacja przelewu oraz 
ustanowienie, zmiana lub 
usunięcie zlecenia 
płatniczego/odbiorcy przy 
użyciu kodu z karty kodów7: 0,50 
zł” 

1. Dane GUS wg stanu na 
październik 2022 - zmiana 
rocznych wskaźników cen 
towarów i usług 
konsumpcyjnych o 17,9% r/r 
2. Zmiana porządkowa 

1. Ogólne warunki §15 ust 1 pkt 
1) 
„zmiany miesięcznych lub 
kwartalnych lub półrocznych lub 
rocznych wskaźników cen 
towarów i usług 
konsumpcyjnych, 
publikowanych przez Główny 
Urząd Statystyczny, o co 
najmniej 0,10 punktu 
procentowego; w przypadku 
zmiany więcej niż jednego 
wskaźnika, podstawą do zmiany 
jest wskaźnik o najwyższej 
wartości zmiany.” 
2. Zmiana porządkowa 

„15. Sporządzenie zestawienia 
transakcji płatniczych i 
przekazanie go pocztą na terenie 
kraju (wyciągu, zbiorczego 
zestawienia transakcji) częściej 
niż raz w miesiącu – 
każdorazowo: 6,00” 

„23. Przygotowanie i krajowa 
wysyłka zbiorczego zestawienia 
transakcji lub wyciągu, częściej 
niż 1. raz w miesiącu – 
każdorazowo: 6 zł” 

Zmiana porządkowa Zmiana porządkowa 

„16. Powiadomienia o bieżących 
zdarzeniach związanych z 
posiadanym rachunkiem oraz 
wykorzystywaną usługą 
bankowości elektronicznej: 
1) pocztą elektroniczną: 0,00 
2) powiadamianie SMS - opłaty 
pobierane w miesięcznych 
cyklach rozliczeniowych, 
liczonych od dnia aktywowania 
usługi: 
a) pakiet 40 SMS – miesięczna 
opłata abonamentowa: 0,00 
b) każdy SMS ponad pakiet oraz 
SMS bez pakietu – opłata 
pobierana zbiorczo: 0,00” 

„17. Powiadomienia e-mail o 
bieżących zdarzeniach na Twoim 
koncie: 0 zł 
18. Powiadomienia SMS o 
bieżących zdarzeniach na Twoim 
koncie: 

1) Pakiet 40 SMS – opłata w 
miesięcznych okresach 
rozliczeniowych, liczonych od 
dnia aktywacji usługi: 0 zł 
2) Każdy SMS ponad pakiet oraz 
SMS bez pakietu – zbiorcza 
opłata w miesięcznych okresach 
rozliczeniowych, liczonych od 
dnia aktywacji usługi: 0 zł” 

Zmiana porządkowa Zmiana porządkowa 

„17. Przekazywanie informacji o 
zmianach sald na skrzynkę 
poczty internetowej - miesięczna 
opłata abonamentowa: 0,00” 

„24. Informacja e-mail o 
zmianach sald na koncie – 
opłata miesięczna: 0 zł” 

Zmiana porządkowa Zmiana porządkowa 

„18. Dzienne powiadamianie 
SMS o wysokości salda lub 5 
ostatnich transakcjach na 
rachunku w ramach usługi 
"Informacja SMS" - miesięczna 
opłata abonamentowa: 0,00” 

„25. „Informacja SMS”: 
codzienne powiadamiania SMS 
o wysokości salda  
lub o 5 ostatnich transakcjach 
na koncie – opłata miesięczna: 0 
zł” 

Zmiana porządkowa Zmiana porządkowa 

„19. Pakiet "INFO" obejmujący 
usługi wymienione w pkt 17 i 18 
– miesięczna opłata 
abonamentowa: 0,00” 

„26. Pakiet INFO (obejmuje 
usługi z pkt 24 i 25) – miesięczna 
opłata abonamentowa: 0 zł” 

Zmiana porządkowa Zmiana porządkowa 
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„20. Sprawdzenie salda na 
rachunku w bankomacie przy 
użyciu karty debetowej PKO 
Ekspres: 0,00” 

„19. Sprawdzenie salda w 
naszym bankomacie z użyciem 
karty: 0 zł” 

Zmiana porządkowa Zmiana porządkowa 

„21. Wydrukowanie w 
bankomacie PKO BP SA, przy 
użyciu karty debetowej PKO 
Ekspres, informacji o: 
1) wysokości salda 
rachunku/wolnych środków – za 
każdy wydruk: 1,99 
2) ostatnich 5 transakcjach 
rozliczonych na rachunku - za 
każdy wydruk: 1,99” 

„20. Informacja o wysokości 
salda/ ostatnich rozliczonych 
transakcjach – opłata za każdy 
wydruk w naszym bankomacie z 
użyciem karty: 1,99 zł” 

Zmiana porządkowa Zmiana porządkowa 

„22. Skorzystanie z 
dopuszczalnego salda 
debetowego (Debetu na koncie) 
- miesięcznie 4): 0,00” 

„15. Skorzystanie z Debetu na 
koncie: 0 zł” 

Zmiana porządkowa Zmiana porządkowa 

„23. Sporządzenie i wysłanie 
zawiadomienia/monitu 
związanego z powstaniem 
zadłużenia przeterminowanego: 
4,00” 

„16. Przygotowanie i wysyłka 
zawiadomienia/monitu o 
zadłużeniu przeterminowanym: 4 
zł” 

Zmiana porządkowa Zmiana porządkowa 

„1) Sposób liczenia średniego salda 

depozytów oraz wykaz depozytów 
uwzględnianych do wyliczenia średniego 

salda określony jest w Komunikacie 
2a) Tryb zwykły – realizacja polecenia 
przelewu SEPA z datą waluty „tomnext”. 
3) Opłata pobierana miesięcznie z dołu, 

uzależniona od liczby autoryzowanych 
transakcji, przy pomocy kodów 

jednorazowych z karty. 
4) Opłata pobierana pierwszego dnia, w 
którym Posiadacz rachunku skorzystał z 

dopuszczalnego salda debetowego 

(Debetu na koncie). Za skorzystanie z 
dopuszczalnego salda debetowego 

(Debetu na koncie) w kwocie do 10 zł 

opłata nie jest pobierana.” 

„1 Sposób liczenia średniego 

miesięcznego salda aktywów na 
produktach oraz wykaz depozytów 

uwzględnianych do wyliczenia średniego 

salda określony jest w Komunikacie. 
2 Przelew SEPA Standard oznacza dzień 

udostępnienia kwoty przelewu 

zagranicznego nie później niż 
następnego dnia roboczego 

następującego po dniu otrzymania 

dyspozycji przelewu. 
3 Przelew SEPA Pilny oznacza dzień 

udostępnienia kwoty przelewu 

zagranicznego do dyspozycji banku 
otrzymującego w dniu otrzymania 

dyspozycji do godziny wskazanej w 

Komunikacie.  
4 Standard oznacza dzień udostępnienia 

kwoty przelewu zagranicznego do 

dyspozycji banku otrzymującego nie 
później niż następnego dnia roboczego 

następującego po dniu otrzymania 

dyspozycji przelewu zagranicznego 
wysyłanego do SEPA w walucie EUR 

albo, drugiego dnia roboczego 

następującego po dniu otrzymania 
dyspozycji w przypadku pozostałych 

rodzajów przelewów zagranicznych. 
5 Pilny oznacza dzień udostępnienia 
kwoty przelewu zagranicznego do 

dyspozycji banku otrzymującego nie 

później niż następnego dnia roboczego 
następującego po dniu otrzymania 

dyspozycji. 
6 Data uruchomienia i dostępność 
usługi zostaną podane w Komunikacie. 
7 Pobieramy opłatę miesięcznie z dołu, w 

zależności od liczby transakcji, które 
autoryzujesz kodami jednorazowymi.” 

Zmiana porządkowa Zmiana porządkowa 

 
 
CZĘŚĆ I. RACHUNKI BANKOWE W OFERCIE 
DZIAŁ I. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE ORAZ KARTY DEBETOWE W FORMIE TRADYCYJNEJ 
TABELA NR 5 
 
1. PKO Konto dla Młodych zastępuje konto działające do 31 maja 2023 r. pod nazwą: PKO Konto dla Młodych (umowy zawarte od 10 
stycznia 2014 r.). 
  
2. Dotychczasowa nazwa CZĘŚĆ I. RACHUNKI BANKOWE zostaje zmieniona na: CZĘŚĆ I. RACHUNKI BANKOWE W OFERCIE. 
 
3. Dotychczasowy DZIAŁ I. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE ORAZ KARTY DEBETOWE W FORMIE TRADYCYJNEJ – 
TABELA NR 2 zostaje zamieniony na DZIAŁ I. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE ORAZ KARTY DEBETOWE W 
FORMIE TRADYCYJNEJ – TABELA NR 5. 
 
4. Wskazane poniżej pozycje oraz sekcje PKO Konta dla Młodych (umowy zawarte od 10 stycznia 2014 r.) otrzymują nowe brzmienie 
lub zmieniają numerację lub położenie w Taryfie: 
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Gdzie i co się zmienia: Powód 
(okoliczność faktyczna) zmiany Podstawa prawna zmiany 

Przed zmianą: Po zmianie: 

„CZĘŚĆ I. RACHUNKI 
BANKOWE” 

„CZĘŚĆ I. RACHUNKI BANKOWE 
W OFERCIE” 

Zmiana porządkowa Zmiana porządkowa 

„DZIAŁ I. RACHUNKI 
OSZCZĘDNOŚCIOWO-
ROZLICZENIOWE ORAZ KARTY 
DEBETOWE W FORMIE 
TRADYCYJNEJ – TABELA NR 2” 

„DZIAŁ I. RACHUNKI 
OSZCZĘDNOŚCIOWO-
ROZLICZENIOWE ORAZ KARTY 
DEBETOWE W FORMIE 
TRADYCYJNEJ – TABELA NR 5” 

Zmiana porządkowa Zmiana porządkowa 

„PKO Konto dla Młodych  
(umowy zawarte od 10 stycznia 
2014 r.)” 

„PKO Konto dla Młodych” Uproszczenie oferty Zmiana porządkowa 

„1. Prowadzenie rachunku 
płatniczego – miesięcznie 
0,00” 

„1. Prowadzenie konta: 0 zł” Zmiana porządkowa Zmiana porządkowa 

„2. Polecenie przelewu 
wewnętrznego: 
1) pomiędzy rachunkami tego 
samego Posiadacza rachunku, 
prowadzonymi w PKO BP SA 
oraz przez inne spółki PKO BP SA 
z siedzibą na terytorium RP: 0,00 
2) na pozostałe rachunki 
prowadzone w PKO BP SA: 
a) w oddziale PKO BP SA lub za 
pośrednictwem usługi 
bankowości telefonicznej: 5,991  
b) za pośrednictwem usługi 
bankowości elektronicznej: 0,00” 

„6. Przelewy krajowe: 
2) przelew wewnętrzny albo 
standardowy: 
- Serwis internetowy iPKO 
Aplikacja mobilna IKO: 0 zł 
- Placówka Infolinia: 8 zł1” 

1. Dane GUS wg stanu na 
październik 2022 - zmiana 
rocznych wskaźników cen 
towarów i usług 
konsumpcyjnych o 17,9% r/r 
2. Zmiana porządkowa 

1. Ogólne warunki §15 ust 1 pkt 
1) 
„zmiany miesięcznych lub 
kwartalnych lub półrocznych lub 
rocznych wskaźników cen 
towarów i usług 
konsumpcyjnych, 
publikowanych przez Główny 
Urząd Statystyczny, o co 
najmniej 0,10 punktu 
procentowego; w przypadku 
zmiany więcej niż jednego 
wskaźnika, podstawą do zmiany 
jest wskaźnik o najwyższej 
wartości zmiany.” 
2. Zmiana porządkowa „3. Polecenie przelewu: 

1) standardowe: 
a) w oddziale PKO BP SA lub za 
pośrednictwem usługi 
bankowości telefonicznej: 8,00 

b) za pośrednictwem usługi 
bankowości elektronicznej: 0,00” 

„3. Polecenie przelewu: 
2) natychmiastowe 
a) w oddziale PKO BP SA lub za 
pośrednictwem usługi 
bankowości telefonicznej: 11,99 
b) za pośrednictwem usługi 
bankowości elektronicznej 4,99” 

„6. Przelewy krajowe: 
3) przelew natychmiastowy: 
- Serwis internetowy iPKO 
Aplikacja mobilna IKO: 4,99 zł 
- Placówka Infolinia: 11,99 zł” 

Zmiana porządkowa Zmiana porządkowa 

„3. Polecenie przelewu 
3) na telefon BLIK: 0,00” 

„6. Przelewy krajowe: 
1) przelew na telefon BLIK: 
- Serwis internetowy iPKO 
Aplikacja mobilna IKO: 0 zł 
- Placówka Infolinia: x” 

Zmiana porządkowa Zmiana porządkowa 

„3. Polecenie przelewu 
4) za pośrednictwem systemu 
SORBNET 2: 30,00” 

„6. Przelewy krajowe: 
4) przelew SORBNET 22: 
- Serwis internetowy iPKO 
Aplikacja mobilna IKO: 45 zł 
- Placówka Infolinia: 45 zł” 

1. Dane GUS wg stanu na 
październik 2022 - zmiana 
rocznych wskaźników cen 
towarów i usług 
konsumpcyjnych o 17,9% r/r 
2. Zmiana porządkowa 

1. Ogólne warunki §15 ust 1 pkt 
1) 
„zmiany miesięcznych lub 
kwartalnych lub półrocznych lub 
rocznych wskaźników cen 
towarów i usług 
konsumpcyjnych, 
publikowanych przez Główny 
Urząd Statystyczny, o co 
najmniej 0,10 punktu 
procentowego; w przypadku 
zmiany więcej niż jednego 
wskaźnika, podstawą do zmiany 
jest wskaźnik o najwyższej 
wartości zmiany.” 
2. Zmiana porządkowa 

„4. Przelewy 
zagraniczne/walutowe: 
1) polecenie przelewu SEPA w 
trybie zwykłym: 2a) 

a) w oddziale PKO BP SA lub za 
pośrednictwem usługi 
bankowości telefonicznej: 8,00 

b) za pośrednictwem usługi 
bankowości elektronicznej: 0,00 

„7. Przelewy 
zagraniczne/walutowe: 
1) Przelewy w walucie obcej do 
polskich banków: 
a) Standard, przelew SEPA 3: 
- Serwis internetowy iPKO 
Aplikacja mobilna IKO: 0 zł 
- Placówka Infolinia: 8 zł 
b) Pilny, przelew SEPA 4: 

1. Zmiana nazewnictwa 
2. Zmiana porządkowa 

1. Ogólne warunki §15 ust 1 pkt 
6) 
„konieczności dostosowania 
postanowień Taryfy do 
postanowień innych wzorców 
umów PKO Banku Polskiego SA, 
w zakresie dotyczącym tytułów 
opłat i prowizji, niewpływającym 
na wysokość pobieranych opłat i 
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2) pozostałe przelewy 
zagraniczne/walutowe: zgodnie z 
Częścią V” 

- Serwis internetowy iPKO 
Aplikacja mobilna IKO: 25 zł 
- Placówka Infolinia: 50 zł 
c) Standard, w walucie innej niż 
EUR 5: 
- Serwis internetowy iPKO 
Aplikacja mobilna IKO: 25 zł 
- Placówka Infolinia: 50 zł 
d) Pilny, w walucie innej niż EUR 
6 Tryb pilny (bez przelewu SEPA): 
- Serwis internetowy iPKO 
Aplikacja mobilna IKO: 55 zł 
- Placówka Infolinia: 80 zł 
2) Przelewy do banków 
zagranicznych: 
a) Standard, przelew SEPA 3: 
- Serwis internetowy iPKO 
Aplikacja mobilna IKO: 0 zł 
- Placówka Infolinia: 8 zł 
b) Pilny, przelew SEPA 4: 
- Serwis internetowy iPKO 
Aplikacja mobilna IKO: 25 zł 
- Placówka Infolinia: 50 zł 
c) Standard (bez przelewu SEPA) 
5: 
- Serwis internetowy iPKO 
Aplikacja mobilna IKO: 25 zł 
- Placówka Infolinia: 50 zł 
d) Pilny (bez przelewu SEPA) 6: 
- Serwis internetowy iPKO 
Aplikacja mobilna IKO: 105 zł 
- Placówka Infolinia: 130 zł 
Sprawdź pozostałe opłaty 
dotyczące m.in. odbierania 
przelewów zagranicznych w 
Części VII „Przelewy 
zagraniczne/walutowe””  

prowizji oraz warunki ich 
pobierania” 
2. Zmiana porządkowa 

„5. Ustanowienie lub modyfikacja 
zlecenia stałego: 
1) w oddziale PKO BP SA lub za 
pośrednictwem usługi 
bankowości telefonicznej: 0,00 
2) za pośrednictwem usługi 
bankowości elektronicznej: 0,00” 

„8. Ustanowienie lub zmiana 
zlecenia stałego: 
- Serwis internetowy iPKO 
Aplikacja mobilna IKO: 0 zł 
- Placówka Infolinia: 0 zł” 
 

Zmiana porządkowa Zmiana porządkowa 

„6. Realizacja – za każdą 
płatność: 
1) zlecenia zmiennego lub 
polecenia zapłaty: 1,00 
2) zlecenia stałego: 0,00 
3) zlecenia "Płatności ustalonej" 
(usługa w administrowaniu od 
dnia 24 lipca 2015 r.) 2,99” 

„9. Realizacja zlecenia 
zmiennego lub polecenia zapłaty 
2 

- Serwis internetowy iPKO 
Aplikacja mobilna IKO: 1 zł 
- Placówka Infolinia: 1 zł 
10. Realizacja zlecenia stałego 
- Serwis internetowy iPKO 
Aplikacja mobilna IKO: 0 zł 
- Placówka Infolinia: 0 zł 
25. „Płatność ustalona” - usługa 
w administrowaniu od 24 lipca 
2015 r. 2: 0 zł” 

1. Obniżenie opłaty 
2. Zmiana porządkowa 

1. Ogólne warunki §15 ust 6 
„Niezależnie od okoliczności 
wymienionych w ust. 1, PKO 
Bank Polski SA w każdym czasie 
ma prawo dokonać zmian opłat 
lub prowizji określonych w 
Taryfie polegających na ich 
obniżeniu, zmianach warunków 
ich pobierania na korzystniejsze 
dla Klienta lub zaprzestaniu ich 
pobierania.” 
2. Zmiana porządkowa 
 

„7. Wydanie karty płatniczej ze 
standardowym wizerunkiem lub 
wznowienie karty płatniczej: 
0,00” 

„3. Wydanie karty ze 
standardowym wizerunkiem lub 
wznowienie karty  
z wizerunkiem z galerii: 0 zł” 

Zmiana porządkowa Zmiana porządkowa 

„8. Obsługa karty debetowej - 
opłata miesięczna:  
0,00 - gdy dokonano min. 4 
transakcje bezgotówkowe 
(z wyjątkiem przelewów) kartą 
debetową wydaną do rachunku 
lub przy użyciu BLIK  
5,00 - w pozostałych 
przypadkach” 

„2. Obsługa karty - opłata 
miesięczna:  
0 zł - gdy w okresie 
rozliczeniowym karty zrobisz 
min. 2 transakcje bezgotówkowe 
kartą lub BLIKIEM 
(z wyłączeniem przelewów) 
5 zł - w pozostałych 
przypadkach” 

1. Obniżenie opłaty 
2. Zmiana porządkowa 

1. Ogólne warunki §15 ust 6 
„Niezależnie od okoliczności 
wymienionych w ust. 1, PKO 
Bank Polski SA w każdym czasie 
ma prawo dokonać zmian opłat 
lub prowizji określonych w 
Taryfie polegających na ich 
obniżeniu, zmianach warunków 
ich pobierania na korzystniejsze 
dla Klienta lub zaprzestaniu ich 
pobierania.” 
2. Zmiana porządkowa 

„9. Wydanie karty płatniczej z 
wizerunkiem z galerii albo 
zmiana standardowego 
wizerunku karty na wizerunek 
z galerii albo zmiana wizerunku 
karty w ramach galerii: 14,90” 

„4. Wydanie karty z wizerunkiem 
z galerii/zmiana standardowego 
wizerunku  
na wizerunek z galerii/zmiana 
wizerunku karty w ramach 
galerii: 14,90 zł” 

Zmiana porządkowa Zmiana porządkowa 
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„10. Przewalutowanie transakcji 
płatniczej dokonanej kartą 
wydaną w ramach organizacji 
Visa w walucie innej niż waluta 
polska, rozliczonych na rachunku 
głównym prowadzonym w 
złotych (w tym transgranicznej 
transakcji płatniczej przy użyciu 
karty debetowej do płatności 
bezgotówkowych oraz 
transgranicznej transakcji 
płatniczej przy użyciu karty 
debetowej do płatności 
gotówkowych) – od wartości 
transakcji płatniczej: x” 

„5. Przewalutowanie transakcji 
kartą VISA w walucie innej niż 
PLN rozliczonej na koncie 
głównym w PLN (w tym wypłaty 
z konta na terytorium innego niż 
Polska kraju EOG oraz płatności 
kartą na terytorium innego niż 
Polska kraju EOG) – 4% od 
wartości transakcji” 

Zmiana porządkowa Zmiana porządkowa 

„11. Wypłaty gotówki w 
oddziałach lub w agencjach PKO 
BP SA: 0,00” 

„12. Wypłaty gotówki w naszych 
placówkach: 0 zł” 
 

Zmiana porządkowa Zmiana porządkowa 

Brak pozycji „13. Wpłaty gotówki w naszych 
placówkach: 0 zł” 

Zmiana porządkowa Zmiana porządkowa 

Brak pozycji „14. Wpłaty gotówki kartą do 
konta lub BLIKIEM: 
1) wpłata w naszych 
wpłatomatach: 0 zł 
2) wpłata w kraju we 
wpłatomatach innych niż  
nasze 7: 0,5% od wartości 
transakcji min. 2 zł” 
 

1. Wprowadzenie nowej usługi 
2. Zmiana porządkowa 

1. Ogólne warunki §15 ust 3 
„W przypadku pierwszego 
podwyższenia opłat lub prowizji, 
których wysokość do tej pory 
wynosiła: 
1) 0 zł – opłata w wyniku 
podwyższenia nie może 
przekroczyć 50 zł, 
2) 0% – prowizja w wyniku 
podwyższenia nie może wynosić 
więcej niż 2%” 
2. Zmiana porządkowa 

„12. Wypłaty gotówki - przy 
użyciu karty debetowej PKO 
Ekspres lub przy użyciu BLIK- za 
każdą transakcję od jej wartości, 
z wyjątkiem ppkt 4: 
1) w bankomatach PKO BP SA: 
0,00 
2) w bankomatach innych niż 
PKO BP SA w kraju: 0,00 
3) w bankomatach innych niż 
PKO BP SA za granicą (w tym 
transgraniczne transakcje 
płatnicze przy użyciu karty 
debetowej do płatności 
gotówkowych): 0,00 
4) towarzysząca transakcji 
bezgotówkowej (Cashback) – za 
każdą transakcję: 1,00 
5) w urzędach pocztowych: 3% 
nie mniej niż 5,00 
6) w oddziałach banków innych 
niż PKO BP SA, lub punktach 
świadczących usługi wypłaty 
gotówki w terminalu płatniczym 
(w tym transgraniczne 
transakcje płatnicze przy użyciu 
karty debetowej do płatności 
gotówkowych): 3% nie mniej niż 
10,00” 
 

„11. Wypłaty gotówki: 
1) wypłata kartą lub BLIKIEM w 
kraju w naszych bankomatach: 0 
zł 
2) wypłata kartą lub BLIKIEM za 
granicą w bankomatach innych 
niż nasze (w tym 
wypłata z konta na terytorium 
innego niż Polska kraju EOG):  
0 zł 
3) wypłaty BLIKIEM w kraju w 
bankomatach innych niż nasze: 
0 zł 
4) wypłata kartą w kraju w 
bankomatach innych niż nasze: 
0 zł 
5) wypłata kartą w ramach 
usługi Cashback: 2 zł 
6) wypłata kartą w oddziałach 
innych banków lub w terminalu  
płatniczym w punktach wypłat i 
urzędach pocztowych (w tym 
wypłata z konta na terytorium 
innego niż Polska kraju EOG): 
3% od wartości transakcji min. 
10 zł” 

1. Dane GUS wg stanu na 
październik 2022 - zmiana 
rocznych wskaźników cen 
towarów i usług 
konsumpcyjnych o 17,9% r/r 
2. Zmiana porządkowa 

1. Ogólne warunki §15 ust 1 pkt 
1) 
„zmiany miesięcznych lub 
kwartalnych lub półrocznych lub 
rocznych wskaźników cen 
towarów i usług 
konsumpcyjnych, publikowanych 
przez Główny Urząd 
Statystyczny, o co najmniej 0,10 
punktu procentowego; w 
przypadku zmiany więcej niż 
jednego wskaźnika, podstawą do 
zmiany jest wskaźnik o 
najwyższej wartości zmiany.” 
2. Zmiana porządkowa 

„13. Zmiana rachunku ze 
wspólnego na indywidualny i 
odwrotnie: x” 

Usunięto pozycję Zmiana porządkowa Zmiana porządkowa 

„14. Przeprowadzenie autoryzacji 
przelewu oraz ustanowienia, 
modyfikacji lub usunięcia 
zlecenia płatniczego/odbiorcy 
przy użyciu kodu jednorazowego 
za pośrednictwem usługi 
bankowości elektronicznej lub 
usługi bankowości telefonicznej3: 
0,29”  

„20. Autoryzacja przelewu oraz 
ustanowienie, zmiana lub 
usunięcie zlecenia 
płatniczego/odbiorcy przy 
użyciu kodu z karty kodów 9: 
0,50 zł” 

1. Dane GUS wg stanu na 
październik 2022 - zmiana 
rocznych wskaźników cen 
towarów i usług 
konsumpcyjnych o 17,9% r/r 
2. Zmiana porządkowa 

1. Ogólne warunki §15 ust 1 pkt 
1) 
„zmiany miesięcznych lub 
kwartalnych lub półrocznych lub 
rocznych wskaźników cen 
towarów i usług 
konsumpcyjnych, 
publikowanych przez Główny 
Urząd Statystyczny, o co 
najmniej 0,10 punktu 
procentowego; w przypadku 
zmiany więcej niż jednego 
wskaźnika, podstawą do zmiany 
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jest wskaźnik o najwyższej 
wartości zmiany.” 
2. Zmiana porządkowa 

„15. Sporządzenie zestawienia 
transakcji płatniczych i 
przekazanie go pocztą na terenie 
kraju (wyciągu, zbiorczego 
zestawienia transakcji) częściej 
niż raz w miesiącu – 
każdorazowo: 6,00” 

„21. Przygotowanie i krajowa 
wysyłka zbiorczego zestawienia 
transakcji lub wyciągu, częściej 
niż 1. raz w miesiącu – 
każdorazowo: 6 zł” 

Zmiana porządkowa Zmiana porządkowa 

„16. Powiadomienia o bieżących 
zdarzeniach związanych z 
posiadanym rachunkiem oraz 
wykorzystywaną usługą 
bankowości 
elektronicznej: 
1) pocztą elektroniczną: 0,00 
2) powiadamianie SMS - opłaty 
pobierane w miesięcznych 
cyklach rozliczeniowych, 
liczonych od dnia aktywowania 
usługi: 
a) pakiet 40 SMS – miesięczna 
opłata abonamentowa: x 
b) pakiet 5 SMS – miesięczna 
opłata abonamentowa: 0,00 
c) każdy SMS ponad pakiet oraz 
SMS bez pakietu – opłata 
pobierana zbiorczo: 0,30” 

„16. Powiadomienia e-mail o 
bieżących zdarzeniach na Twoim 
koncie: 0 zł 
17. Powiadomienia SMS o 
bieżących zdarzeniach na Twoim 
koncie: 8 

1) Pakiet 40 SMS – opłata w 
miesięcznych okresach 
rozliczeniowych, liczonych od 
dnia aktywacji usługi: 10 zł 
2) Każdy SMS ponad pakiet oraz 
SMS bez pakietu – zbiorcza 
opłata w miesięcznych okresach 
rozliczeniowych, liczonych od 
dnia aktywacji usługi: 0,50 zł” 

1.Wprowadzenie nowej usługi 
2. Dane GUS wg stanu na 
październik 2022 - zmiana 
rocznych wskaźników cen 
towarów i usług 
konsumpcyjnych o 17,9% r/ 
3. Zmiana porządkowa 

1. Ogólne warunki §15 ust 3 
„W przypadku pierwszego 
podwyższenia opłat lub prowizji, 
których wysokość do tej pory 
wynosiła: 
1) 0 zł – opłata w wyniku 
podwyższenia nie może 
przekroczyć 50 zł, 
2) 0% – prowizja w wyniku 
podwyższenia nie może wynosić 
więcej niż 2%” 
2. Ogólne warunki §15 ust 1 pkt 
1) 
„zmiany miesięcznych lub 
kwartalnych lub półrocznych lub 
rocznych wskaźników cen 
towarów i usług 
konsumpcyjnych, 
publikowanych przez Główny 
Urząd Statystyczny, o co 
najmniej 0,10 punktu 
procentowego; w przypadku 
zmiany więcej niż jednego 
wskaźnika, podstawą do zmiany 
jest wskaźnik o najwyższej 
wartości zmiany.” 
3. Zmiana porządkowa 

„17. Przekazywanie informacji o 
zmianach sald na skrzynkę 
poczty internetowej - miesięczna 
opłata abonamentowa: 3,00” 

„22. Informacja e-mail o 
zmianach sald na koncie – 
opłata miesięczna 8: 3 zł” 

Zmiana porządkowa Zmiana porządkowa 

„18. Dzienne powiadamianie 
SMS o wysokości salda lub 5 
ostatnich transakcjach na 
rachunku w ramach usługi 
"Informacja SMS" - miesięczna 
opłata abonamentowa: 7,00” 

„23. „Informacja SMS”: 
codzienne powiadamiania SMS 
o wysokości salda  
lub o 5 ostatnich transakcjach 
na koncie – opłata miesięczna 8: 
7 zł” 

Zmiana porządkowa Zmiana porządkowa 

„19. Pakiet "INFO" obejmujący 
usługi wymienione w pkt 17 i 18 
– miesięczna opłata 
abonamentowa: 8,00” 

„24. Pakiet INFO (obejmuje 
usługi z pkt 22 i 23) – miesięczna 
opłata abonamentowa 8: 8 zł” 

Zmiana porządkowa Zmiana porządkowa 

„20. Sprawdzenie salda na 
rachunku w bankomacie przy 
użyciu karty debetowej PKO 
Ekspres: 0,00” 

„18. Sprawdzenie salda w 
naszym bankomacie z użyciem 
karty: 0 zł” 

Zmiana porządkowa Zmiana porządkowa 

„21. Wydrukowanie w 
bankomacie PKO BP SA, przy 
użyciu karty debetowej PKO 
Ekspres, informacji o: 
1) wysokości salda 
rachunku/wolnych środków – za 
każdy wydruk: 1,99 
2) ostatnich 5 transakcjach 
rozliczonych na rachunku - za 
każdy wydruk: 1,99” 

„19. Informacja o wysokości 
salda/ ostatnich rozliczonych 
transakcjach  
– opłata za każdy wydruk w 
naszym bankomacie z użyciem 
karty: 1,99 zł” 

Zmiana porządkowa Zmiana porządkowa 

„22. Sporządzenie i wysłanie 
zawiadomienia/monitu 
związanego z powstaniem 
zadłużenia przeterminowanego: 
4,00” 

„15. Przygotowanie i wysyłka 
zawiadomienia/monitu o 
zadłużeniu przeterminowanym: 4 
zł” 

Zmiana porządkowa Zmiana porządkowa 

„1) Opłaty nie pobiera się w przypadku 

przekazania środków na: 

1) rachunek PKO Konto Dziecka i 
posiadania dostępu do usług 

bankowości elektronicznej do rachunku 

PKO Konto Dziecka, 
2) rachunek Karty PKO Junior tego 

„1 Nie pobieramy opłaty, gdy pieniądze 

są przelewane na rachunek: 

1) tego samego posiadacza, 
prowadzony w PKO BP S.A. lub przez 

inne spółki PKO BP S.A. z siedzibą w 

Polsce 

Zmiana porządkowa Zmiana porządkowa 
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samego Posiadacza, 

3) rachunek Pierwsze Konto 

Oszczędnościowe dziecka z rachunku 
oszczędnościowo-rozliczeniowego 

rodzica. 
2a) Tryb zwykły – realizacja polecenia 
przelewu SEPA z datą waluty „tomnext”. 
3) Opłata pobierana miesięcznie z dołu, 

uzależniona od liczby autoryzowanych 
transakcji, przy pomocy kodów 

jednorazowych z karty.” 

2) PKO Konto Dziecka i posiadasz 

dostęp do usługi bankowości 

elektronicznej do tego rachunku 
3) Karty PKO Junior tego samego 

Posiadacza 

4) Pierwsze Konto Oszczędnościowe 
dziecka z rachunku oszczędnościowo-

rozliczeniowego rodzica 
2 Dotyczy klientów w wieku 18-26 

3 Przelew SEPA Standard oznacza dzień 

udostępnienia kwoty przelewu 

zagranicznego nie później niż 
następnego dnia roboczego 

następującego po dniu otrzymania 

dyspozycji przelewu 

4 Przelew SEPA Pilny oznacza dzień 

udostępnienia kwoty przelewu 

zagranicznego do dyspozycji banku 
otrzymującego w dniu otrzymania 

dyspozycji do godziny wskazanej w 

Komunikacie  

5 Standard oznacza dzień udostępnienia 

kwoty przelewu zagranicznego do 

dyspozycji banku otrzymującego nie 
później niż następnego dnia roboczego 

następującego po dniu otrzymania 

dyspozycji przelewu zagranicznego 
wysyłanego do SEPA w walucie EUR 

albo, drugiego dnia roboczego 

następującego po dniu otrzymania 
dyspozycji w przypadku pozostałych 

rodzajów przelewów zagranicznych 

6 Pilny oznacza dzień udostępnienia 
kwoty przelewu zagranicznego do 

dyspozycji banku otrzymującego nie 

później niż następnego dnia roboczego 
następującego po dniu otrzymania 

dyspozycji 

7 Data uruchomienia i dostępność usługi 
zostaną podane w Komunikacie 

8 Nie dotyczy powiadomień o 

obciążeniach na koncie wysyłanych bez 
opłat po każdej wykonanej przez Ciebie 

transakcji oraz marży przy 

przewalutowaniach transakcji 
dokonanych przy użyciu karty 
9 Pobieramy opłatę miesięcznie z dołu, w 

zależności od liczby transakcji, które 
autoryzujesz kodami jednorazowymi” 

 
 
5. PKO Konto dla Młodych zastępuje konto działające do 31 maja 2023 r. pod nazwą: PKO Konto dla Młodych (umowy zawarte do 9 
stycznia 2014 r.). 
  
6. Dotychczasowa nazwa CZĘŚĆ I. RACHUNKI BANKOWE zostaje zmieniona na: CZĘŚĆ I. RACHUNKI BANKOWE W OFERCIE. 
 
7. Dotychczasowy DZIAŁ VI. RACHUNKI BANKOWE WYCOFANE Z OFERTY ORAZ KARTY DEBETOWE W FORMIE TRADYCYJNEJ– 
TABELA NR 1 zostaje zamieniony na DZIAŁ I. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE ORAZ KARTY DEBETOWE W 
FORMIE TRADYCYJNEJ – TABELA NR 5. 
 
8. Wskazane poniżej pozycje oraz sekcje PKO Konta dla Młodych (umowy zawarte do 9 stycznia 2014 r.) otrzymują nowe brzmienie 
lub zmieniają numerację lub położenie w Taryfie: 
 

Gdzie i co się zmienia: Powód 
(okoliczność faktyczna) zmiany Podstawa prawna zmiany 

Przed zmianą: Po zmianie: 

„CZĘŚĆ I. RACHUNKI 
BANKOWE” 

„CZĘŚĆ I. RACHUNKI BANKOWE 
W OFERCIE” 

Zmiana porządkowa Zmiana porządkowa 

„DZIAŁ VI. RACHUNKI 
BANKOWE WYCOFANE Z 
OFERTY ORAZ KARTY 
DEBETOWE W FORMIE 
TRADYCYJNEJ– TABELA NR 1” 

„DZIAŁ I. RACHUNKI 
OSZCZĘDNOŚCIOWO-
ROZLICZENIOWE ORAZ KARTY 
DEBETOWE W FORMIE 
TRADYCYJNEJ – TABELA NR 5” 

Zmiana porządkowa Zmiana porządkowa 

„PKO Konto dla Młodych  
(umowy zawarte do 9 stycznia 
2014 r.)” 

„PKO Konto dla Młodych” Uproszczenie oferty Zmiana porządkowa 

„1. Prowadzenie rachunku 
płatniczego – miesięcznie:  
0,00 - dla Posiadaczy 
do 26 roku życia albo 
dla Posiadaczy powyżej 
26 roku życia, jeżeli 
systematyczne wpływy 
na rachunek w ostatnim 

„1. Prowadzenie konta: 0 zł” Obniżenie opłaty  Ogólne warunki §15 ust 6 
„Niezależnie od okoliczności 
wymienionych w ust. 1, PKO 
Bank Polski SA w każdym czasie 
ma prawo dokonać zmian opłat 
lub prowizji określonych w 
Taryfie polegających na ich 
obniżeniu, zmianach warunków 
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miesiącu wynoszą nie 
mniej niż 1 000 zł 
5,00 - w pozostałych 
przypadkach” 

ich pobierania na korzystniejsze 
dla Klienta lub zaprzestaniu ich 
pobierania.” 

„2. Polecenie przelewu 
wewnętrznego: 
1) pomiędzy rachunkami tego 
samego Posiadacza rachunku, 
prowadzonymi w PKO BP SA 
oraz przez inne spółki PKO BP SA 
z siedzibą na terytorium RP: 0,00 
2) na pozostałe rachunki 
prowadzone w PKO BP SA: 
a) w oddziale PKO BP SA lub za 
pośrednictwem usługi 
bankowości telefonicznej: 5,992)  
b) za pośrednictwem usługi 
bankowości elektronicznej: 0,00” 

„6. Przelewy krajowe: 
2) przelew wewnętrzny albo 
standardowy: 
- Serwis internetowy iPKO 
Aplikacja mobilna IKO: 0 zł 
- Placówka Infolinia: 8 zł1” 

1. Dane GUS wg stanu na 
październik 2022 - zmiana 
rocznych wskaźników cen 
towarów i usług 
konsumpcyjnych o 17,9% r/r 
2. Zmiana porządkowa 

1. Ogólne warunki §15 ust 1 pkt 
1) 
„zmiany miesięcznych lub 
kwartalnych lub półrocznych lub 
rocznych wskaźników cen 
towarów i usług 
konsumpcyjnych, 
publikowanych przez Główny 
Urząd Statystyczny, o co 
najmniej 0,10 punktu 
procentowego; w przypadku 
zmiany więcej niż jednego 
wskaźnika, podstawą do zmiany 
jest wskaźnik o najwyższej 
wartości zmiany.” 
2. Zmiana porządkowa 
 

„3. Polecenie przelewu: 
1) standardowe: 
a) w oddziale PKO BP SA lub za 
pośrednictwem usługi 
bankowości telefonicznej: 8,00 

b) za pośrednictwem usługi 
bankowości elektronicznej: 0,00” 

„3. Polecenie przelewu: 
2) natychmiastowe 
a) w oddziale PKO BP SA lub za 
pośrednictwem usługi 
bankowości telefonicznej: 11,99 
b) za pośrednictwem usługi 
bankowości elektronicznej 4,99” 

„6. Przelewy krajowe: 
3) przelew natychmiastowy: 
- Serwis internetowy iPKO 
Aplikacja mobilna IKO: 4,99 zł 
- Placówka Infolinia: 11,99 zł” 

Zmiana porządkowa Zmiana porządkowa 

„3. Polecenie przelewu 
3) na telefon BLIK: 0,00” 

„6. Przelewy krajowe: 
1) przelew na telefon BLIK: 
- Serwis internetowy iPKO 
Aplikacja mobilna IKO: 0 zł 
- Placówka Infolinia: x” 

Zmiana porządkowa Zmiana porządkowa 

„3. Polecenie przelewu 
4) za pośrednictwem systemu 
SORBNET 2: 30,00” 

„6. Przelewy krajowe: 
4) przelew SORBNET 22: 
- Serwis internetowy iPKO 
Aplikacja mobilna IKO: 45 zł 
- Placówka Infolinia: 45 zł” 

1. Dane GUS wg stanu na 
październik 2022 - zmiana 
rocznych wskaźników cen 
towarów i usług 
konsumpcyjnych o 17,9% r/r 
2. Zmiana porządkowa 

1. Ogólne warunki §15 ust 1 pkt 
1) 
„zmiany miesięcznych lub 
kwartalnych lub półrocznych lub 
rocznych wskaźników cen 
towarów i usług 
konsumpcyjnych, 
publikowanych przez Główny 
Urząd Statystyczny, o co 
najmniej 0,10 punktu 
procentowego; w przypadku 
zmiany więcej niż jednego 
wskaźnika, podstawą do zmiany 
jest wskaźnik o najwyższej 
wartości zmiany.” 
2. Zmiana porządkowa 

„4. Przelewy 
zagraniczne/walutowe: 
1) polecenie przelewu SEPA w 
trybie zwykłym: 2a) 

a) w oddziale PKO BP SA lub za 
pośrednictwem usługi 
bankowości telefonicznej: 8,00 

b) za pośrednictwem usługi 
bankowości elektronicznej: 0,00 
2) pozostałe przelewy 
zagraniczne/walutowe: zgodnie z 
Częścią V” 

„7. Przelewy 
zagraniczne/walutowe: 
1) Przelewy w walucie obcej do 
polskich banków: 
a) Standard, przelew SEPA 3: 
- Serwis internetowy iPKO 
Aplikacja mobilna IKO: 0 zł 
- Placówka Infolinia: 8 zł 
b) Pilny, przelew SEPA 4: 
- Serwis internetowy iPKO 
Aplikacja mobilna IKO: 25 zł 
- Placówka Infolinia: 50 zł 
c) Standard, w walucie innej niż 
EUR 5: 
- Serwis internetowy iPKO 
Aplikacja mobilna IKO: 25 zł 
- Placówka Infolinia: 50 zł 
d) Pilny, w walucie innej niż EUR 
6 Tryb pilny (bez przelewu SEPA): 
- Serwis internetowy iPKO 
Aplikacja mobilna IKO: 55 zł 
- Placówka Infolinia: 80 zł 
2) Przelewy do banków 
zagranicznych: 
a) Standard, przelew SEPA 3: 

1. Zmiana nazewnictwa 
2. Zmiana porządkowa 

1. Ogólne warunki §15 ust 1 pkt 
6) 
„konieczności dostosowania 
postanowień Taryfy do 
postanowień innych wzorców 
umów PKO Banku Polskiego SA, 
w zakresie dotyczącym tytułów 
opłat i prowizji, niewpływającym 
na wysokość pobieranych opłat i 
prowizji oraz warunki ich 
pobierania” 
2. Zmiana porządkowa 
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- Serwis internetowy iPKO 
Aplikacja mobilna IKO: 0 zł 
- Placówka Infolinia: 8 zł 
b) Pilny, przelew SEPA 4: 
- Serwis internetowy iPKO 
Aplikacja mobilna IKO: 25 zł 
- Placówka Infolinia: 50 zł 
c) Standard (bez przelewu SEPA) 
5: 
- Serwis internetowy iPKO 
Aplikacja mobilna IKO: 25 zł 
- Placówka Infolinia: 50 zł 
d) Pilny (bez przelewu SEPA) 6: 
- Serwis internetowy iPKO 
Aplikacja mobilna IKO: 105 zł 
- Placówka Infolinia: 130 zł 
Sprawdź pozostałe opłaty 
dotyczące m.in. odbierania 
przelewów zagranicznych w 
Części VII „Przelewy 
zagraniczne/walutowe””  

„5. Ustanowienie lub modyfikacja 
zlecenia stałego: 
1) w oddziale PKO BP SA lub za 
pośrednictwem usługi 
bankowości telefonicznej: 0,00 
2) za pośrednictwem usługi 
bankowości elektronicznej: 0,00” 

„8. Ustanowienie lub zmiana 
zlecenia stałego: 
- Serwis internetowy iPKO 
Aplikacja mobilna IKO: 0 zł 
- Placówka Infolinia: 0 zł” 

Zmiana porządkowa Zmiana porządkowa 

„6. Realizacja – za każdą 
płatność: 
1) zlecenia zmiennego lub 
polecenia zapłaty: 1,00 
2) zlecenia stałego: 0,00 
3) zlecenia "Płatności ustalonej" 
(usługa w administrowaniu od 
dnia 24 lipca 2015 r.) 2,99” 

„9. Realizacja zlecenia 
zmiennego lub polecenia zapłaty 
2: 
- Serwis internetowy iPKO 
Aplikacja mobilna IKO: 1 zł 
- Placówka Infolinia: 1 zł 
10. Realizacja zlecenia stałego: 
- Serwis internetowy iPKO 
Aplikacja mobilna IKO: 0 zł 
- Placówka Infolinia: 0 zł 
25. „Płatność ustalona” - usługa 
w administrowaniu od 24 lipca 
2015 r. 2: 0 zł” 

1. Obniżenie opłaty 
2. Zmiana porządkowa 

1. Ogólne warunki §15 ust 6 
„Niezależnie od okoliczności 
wymienionych w ust. 1, PKO 
Bank Polski SA w każdym czasie 
ma prawo dokonać zmian opłat 
lub prowizji określonych w 
Taryfie polegających na ich 
obniżeniu, zmianach warunków 
ich pobierania na korzystniejsze 
dla Klienta lub zaprzestaniu ich 
pobierania.” 
2. Zmiana porządkowa 

„7. Obsługa karty debetowej - 
opłata miesięczna:  
0,00 - gdy dokonano 
transakcji bezgotówkowych 
(z wyjątkiem przelewów) 
na kwotę min. 350 zł 
kartą debetową wydaną 
do rachunku 
5,00 - w pozostałych 
przypadkach” 

„2. Obsługa karty - opłata 
miesięczna:  
0 zł - gdy w okresie 
rozliczeniowym karty zrobisz 
min. 2 transakcje bezgotówkowe 
kartą lub BLIKIEM 
(z wyłączeniem przelewów) 
5 zł - w pozostałych 
przypadkach” 

1. Dane GUS wg stanu na 
październik 2022 - zmiana 
rocznych wskaźników cen 
towarów i usług 
konsumpcyjnych o 17,9% r/r 
2. Uproszczenie oferty 
3. Zmiana porządkowa 

1. Ogólne warunki §15 ust 1 pkt 
1) 
„zmiany miesięcznych lub 
kwartalnych lub półrocznych lub 
rocznych wskaźników cen 
towarów i usług 
konsumpcyjnych, 
publikowanych przez Główny 
Urząd Statystyczny, o co 
najmniej 0,10 punktu 
procentowego; w przypadku 
zmiany więcej niż jednego 
wskaźnika, podstawą do zmiany 
jest wskaźnik o najwyższej 
wartości zmiany.” 
2. Ogólne warunki §15 ust 1 pkt 
6) 
„konieczności dostosowania 
postanowień Taryfy do 
postanowień innych wzorców 
umów PKO Banku Polskiego SA, 
w zakresie dotyczącym tytułów 
opłat i prowizji, niewpływającym 
na wysokość pobieranych opłat i 
prowizji oraz warunki ich 
pobierania” 
3. Zmiana porządkowa 

„8. Wydanie karty płatniczej ze 
standardowym wizerunkiem lub 
wznowienie karty płatniczej: 
0,00” 

„3. Wydanie karty ze 
standardowym wizerunkiem lub 
wznowienie karty  
z wizerunkiem z galerii: 0 zł” 

Zmiana porządkowa Zmiana porządkowa 

„9. Wydanie karty płatniczej z 
wizerunkiem z galerii albo 
zmiana standardowego 
wizerunku karty na wizerunek 
z galerii albo zmiana wizerunku 
karty w ramach galerii: 14,90” 

„4. Wydanie karty z wizerunkiem 
z galerii/zmiana standardowego 
wizerunku  
na wizerunek z galerii/zmiana 
wizerunku karty w ramach 
galerii: 14,90 zł” 

Zmiana porządkowa Zmiana porządkowa 
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„10. Przewalutowanie transakcji 
płatniczej dokonanej kartą 
wydaną w ramach organizacji 
Visa w walucie innej niż waluta 
polska, rozliczonych na rachunku 
głównym prowadzonym w 
złotych (w tym transgranicznej 
transakcji płatniczej przy użyciu 
karty debetowej do płatności 
bezgotówkowych oraz 
transgranicznej transakcji 
płatniczej przy użyciu karty 
debetowej do płatności 
gotówkowych) – od wartości 
transakcji płatniczej: 3,5%” 

„5. Przewalutowanie transakcji 
kartą VISA w walucie innej niż 
PLN rozliczonej na koncie 
głównym w PLN (w tym wypłaty 
z konta na terytorium innego niż 
Polska kraju EOG oraz płatności 
kartą na terytorium innego niż 
Polska kraju EOG): 4% od 
wartości transakcji” 

1. Dane GUS wg stanu na 
październik 2022 - zmiana 
rocznych wskaźników cen 
towarów i usług 
konsumpcyjnych o 17,9% r/r 
2. Zmiana porządkowa 

1. Ogólne warunki §15 ust 1 pkt 
1) 
„zmiany miesięcznych lub 
kwartalnych lub półrocznych lub 
rocznych wskaźników cen 
towarów i usług 
konsumpcyjnych, 
publikowanych przez Główny 
Urząd Statystyczny, o co 
najmniej 0,10 punktu 
procentowego; w przypadku 
zmiany więcej niż jednego 
wskaźnika, podstawą do zmiany 
jest wskaźnik o najwyższej 
wartości zmiany.” 
2. Zmiana porządkowa 

„11. Wypłaty gotówki w 
oddziałach lub w agencjach PKO 
BP SA: 0,00” 

„12. Wypłaty gotówki w naszych 
placówkach: 0 zł” 
 

Zmiana porządkowa Zmiana porządkowa 

Brak pozycji „13. Wpłaty gotówki w naszych 
placówkach: 0 zł” 

Zmiana porządkowa Zmiana porządkowa 

Brak pozycji „14. Wpłaty gotówki kartą do 
konta lub BLIKIEM: 
1) wpłata w naszych 
wpłatomatach: 0 zł 
2) wpłata w kraju we 
wpłatomatach innych niż nasze7: 
0,5% od wartości transakcji min. 
2 zł” 
 

1. Wprowadzenie nowej usługi 
2. Zmiana porządkowa 

1. Ogólne warunki §15 ust 3 
„W przypadku pierwszego 
podwyższenia opłat lub prowizji, 
których wysokość do tej pory 
wynosiła: 
1) 0 zł – opłata w wyniku 
podwyższenia nie może 
przekroczyć 50 zł, 
2) 0% – prowizja w wyniku 
podwyższenia nie może wynosić 
więcej niż 2%” 
2. Zmiana porządkowa 

„12. Wypłaty gotówki - przy 
użyciu karty debetowej PKO 
Ekspres lub przy użyciu BLIK- za 
każdą transakcję od jej wartości, 
z wyjątkiem ppkt 4: 
1) w bankomatach PKO BP SA: 
0,00 
2) w bankomatach innych niż 
PKO BP SA w kraju: 0,00 
3) w bankomatach innych niż 
PKO BP SA za granicą (w tym 
transgraniczne transakcje 
płatnicze przy użyciu karty 
debetowej do płatności 
gotówkowych): 0,00 
4) towarzysząca transakcji 
bezgotówkowej (Cashback) – za 
każdą transakcję: 1,00 
5) w urzędach pocztowych: 3% 
nie mniej niż 5,00 
6) w oddziałach banków innych 
niż PKO BP SA, lub punktach 
świadczących usługi wypłaty 
gotówki w terminalu płatniczym 
(w tym transgraniczne 
transakcje płatnicze przy użyciu 
karty debetowej do płatności 
gotówkowych): 3% nie mniej niż 
10,00” 

„11. Wypłaty gotówki: 
1) wypłata kartą lub BLIKIEM w 
kraju w naszych bankomatach: 0 
zł 
2) wypłata kartą lub BLIKIEM za 
granicą w bankomatach innych 
niż nasze (w tym 
wypłata z konta na terytorium 
innego niż Polska kraju EOG):  
0 zł 
3) wypłaty BLIKIEM w kraju w 
bankomatach innych niż nasze: 
0 zł 
4) wypłata kartą w kraju w 
bankomatach innych niż nasze: 
0 zł 
5) wypłata kartą w ramach 
usługi Cashback: 2 zł 
6) wypłata kartą w oddziałach 
innych banków lub w terminalu  
płatniczym w punktach wypłat i 
urzędach pocztowych (w tym 
wypłata z konta na terytorium 
innego niż Polska kraju EOG): 
3% od wartości transakcji min. 
10 zł” 

1. Dane GUS wg stanu na 
październik 2022 - zmiana 
rocznych wskaźników cen 
towarów i usług 
konsumpcyjnych o 17,9% r/r 
2. Zmiana porządkowa 

1. Ogólne warunki §15 ust 1 pkt 
1) 
„zmiany miesięcznych lub 
kwartalnych lub półrocznych lub 
rocznych wskaźników cen 
towarów i usług 
konsumpcyjnych, 
publikowanych przez Główny 
Urząd Statystyczny, o co 
najmniej 0,10 punktu 
procentowego; w przypadku 
zmiany więcej niż jednego 
wskaźnika, podstawą do zmiany 
jest wskaźnik o najwyższej 
wartości zmiany.” 
2. Zmiana porządkowa 
 

„13. Zmiana rachunku ze 
wspólnego na indywidualny i 
odwrotnie: x” 

Usunięto pozycję Zmiana porządkowa Zmiana porządkowa 

„14. Przeprowadzenie autoryzacji 
przelewu oraz ustanowienia, 
modyfikacji lub usunięcia 
zlecenia płatniczego/odbiorcy 
przy użyciu kodu jednorazowego 
za pośrednictwem usługi 
bankowości elektronicznej lub 
usługi bankowości telefonicznej4: 
0,29”  

„20. Autoryzacja przelewu oraz 
ustanowienie, zmiana lub 
usunięcie zlecenia 
płatniczego/odbiorcy przy 
użyciu kodu z karty kodów 9: 
0,50 zł” 

1. Dane GUS wg stanu na 
październik 2022 - zmiana 
rocznych wskaźników cen 
towarów i usług 
konsumpcyjnych o 17,9% r/r 
2. Zmiana porządkowa 

1. Ogólne warunki §15 ust 1 pkt 
1) 
„zmiany miesięcznych lub 
kwartalnych lub półrocznych lub 
rocznych wskaźników cen 
towarów i usług 
konsumpcyjnych, 
publikowanych przez Główny 
Urząd Statystyczny, o co 
najmniej 0,10 punktu 
procentowego; w przypadku 
zmiany więcej niż jednego 
wskaźnika, podstawą do zmiany 
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jest wskaźnik o najwyższej 
wartości zmiany.” 
2. Zmiana porządkowa 

„15. Sporządzenie zestawienia 
transakcji płatniczych i 
przekazanie go pocztą na terenie 
kraju (wyciągu, zbiorczego 
zestawienia transakcji) częściej 
niż raz w miesiącu – 
każdorazowo: 6,00” 

„21. Przygotowanie i krajowa 
wysyłka zbiorczego zestawienia 
transakcji lub wyciągu, częściej 
niż 1. raz w miesiącu – 
każdorazowo: 6 zł” 

Zmiana porządkowa Zmiana porządkowa 

„16. Powiadomienia o bieżących 
zdarzeniach związanych z 
posiadanym rachunkiem oraz 
wykorzystywaną usługą 
bankowości 
elektronicznej: 
1) pocztą elektroniczną: 0,00 
2) powiadamianie SMS - opłaty 
pobierane w miesięcznych 
cyklach rozliczeniowych, 
liczonych od dnia aktywowania 
usługi: 
a) pakiet 40 SMS – miesięczna 
opłata abonamentowa: 6,00 
b) każdy SMS ponad pakiet oraz 
SMS bez pakietu – opłata 
pobierana zbiorczo: 0,30” 

„16. Powiadomienia e-mail o 
bieżących zdarzeniach na Twoim 
koncie: 0 zł 
17. Powiadomienia SMS o 
bieżących zdarzeniach na Twoim 
koncie: 8 

1) Pakiet 40 SMS – opłata w 
miesięcznych okresach 
rozliczeniowych, liczonych od 
dnia aktywacji usługi: 10 zł 
2) Każdy SMS ponad pakiet oraz 
SMS bez pakietu – zbiorcza 
opłata w miesięcznych okresach 
rozliczeniowych, liczonych od 
dnia aktywacji usługi: 0,50 zł” 

1. Dane GUS wg stanu na 
październik 2022 - zmiana 
rocznych wskaźników cen 
towarów i usług 
konsumpcyjnych o 17,9% r/r 
2. Zmiana porządkowa 

1. Ogólne warunki §15 ust 1 pkt 
1) 
„zmiany miesięcznych lub 
kwartalnych lub półrocznych lub 
rocznych wskaźników cen 
towarów i usług 
konsumpcyjnych, 
publikowanych przez Główny 
Urząd Statystyczny, o co 
najmniej 0,10 punktu 
procentowego; w przypadku 
zmiany więcej niż jednego 
wskaźnika, podstawą do zmiany 
jest wskaźnik o najwyższej 
wartości zmiany.” 
2. Zmiana porządkowa 
 

„17. Przekazywanie informacji o 
zmianach sald na skrzynkę 
poczty internetowej - miesięczna 
opłata abonamentowa: 3,00” 

„22. Informacja e-mail o 
zmianach sald na koncie – 
opłata miesięczna 8: 3 zł” 

Zmiana porządkowa Zmiana porządkowa 

„18. Dzienne powiadamianie 
SMS o wysokości salda lub 5 
ostatnich transakcjach na 
rachunku w ramach usługi 
"Informacja SMS" - miesięczna 
opłata abonamentowa: 7,00” 

„23. „Informacja SMS”: 
codzienne powiadamiania SMS 
o wysokości salda  
lub o 5 ostatnich transakcjach 
na koncie – opłata  
miesięczna 8: 7 zł” 

Zmiana porządkowa Zmiana porządkowa 

„19. Pakiet "INFO" obejmujący 
usługi wymienione w pkt 17 i 18 
– miesięczna opłata 
abonamentowa: 8,00” 

„24. Pakiet INFO (obejmuje 
usługi z pkt 22 i 23) – miesięczna 
opłata abonamentowa 8: 8 zł” 

Zmiana porządkowa Zmiana porządkowa 

„20. Sprawdzenie salda na 
rachunku w bankomacie przy 
użyciu karty debetowej PKO 
Ekspres: 0,00” 

„18. Sprawdzenie salda w 
naszym bankomacie z użyciem 
karty: 0 zł” 

Zmiana porządkowa Zmiana porządkowa 

„21. Wydrukowanie w 
bankomacie PKO BP SA, przy 
użyciu karty debetowej PKO 
Ekspres, informacji o: 
1) wysokości salda 
rachunku/wolnych środków – za 
każdy wydruk: 1,99 
2) ostatnich 5 transakcjach 
rozliczonych na rachunku - za 
każdy wydruk: 1,99” 

„19. Informacja o wysokości 
salda/ ostatnich rozliczonych 
transakcjach – opłata za każdy 
wydruk w naszym bankomacie z 
użyciem karty: 1,99 zł” 

Zmiana porządkowa Zmiana porządkowa 

„22. Sporządzenie i wysłanie 
zawiadomienia/monitu 
związanego z powstaniem 
zadłużenia przeterminowanego: 
4,00” 

„15. Przygotowanie i wysyłka 
zawiadomienia/monitu o 
zadłużeniu przeterminowanym: 4 
zł” 

Zmiana porządkowa Zmiana porządkowa 

„2) Opłaty nie pobiera się w przypadku 

przekazania środków na: 

1) rachunek PKO Konto Dziecka i 
posiadania dostępu do usług 

bankowości elektronicznej do rachunku 

PKO Konto Dziecka, 
2) rachunek Karty PKO Junior tego 

samego Posiadacza, 

3) rachunek Pierwsze Konto 
Oszczędnościowe dziecka z rachunku 

oszczędnościowo-rozliczeniowego 

rodzica. 
2a) Tryb zwykły – realizacja polecenia 

przelewu SEPA z datą waluty „tomnext” 
4) Opłata pobierana miesięcznie z dołu, 
uzależniona od liczby autoryzowanych 

transakcji, przy pomocy kodów 

jednorazowych z karty” 

„1 Nie pobieramy opłaty, gdy pieniądze 

są przelewane na rachunek: 

1) tego samego posiadacza, 
prowadzony w PKO BP S.A. lub przez 

inne spółki PKO BP S.A. z siedzibą w 

Polsce 
2) PKO Konto Dziecka i posiadasz 

dostęp do usługi bankowości 

elektronicznej do tego rachunku 
3) Karty PKO Junior tego samego 

Posiadacza 

4) Pierwsze Konto Oszczędnościowe 
dziecka z rachunku oszczędnościowo-

rozliczeniowego rodzica 
2 Dotyczy klientów w wieku 18-26 

3 Przelew SEPA Standard oznacza dzień 

udostępnienia kwoty przelewu 

zagranicznego nie później niż 

Zmiana porządkowa Zmiana porządkowa 
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następnego dnia roboczego 

następującego po dniu otrzymania 

dyspozycji przelewu 

4 Przelew SEPA Pilny oznacza dzień 

udostępnienia kwoty przelewu 

zagranicznego do dyspozycji banku 
otrzymującego w dniu otrzymania 

dyspozycji do godziny wskazanej w 

Komunikacie  

5 Standard oznacza dzień udostępnienia 

kwoty przelewu zagranicznego do 

dyspozycji banku otrzymującego nie 
później niż następnego dnia roboczego 

następującego po dniu otrzymania 

dyspozycji przelewu zagranicznego 
wysyłanego do SEPA w walucie EUR 

albo, drugiego dnia roboczego 

następującego po dniu otrzymania 
dyspozycji w przypadku pozostałych 

rodzajów przelewów zagranicznych 

6 Pilny oznacza dzień udostępnienia 
kwoty przelewu zagranicznego do 

dyspozycji banku otrzymującego nie 

później niż następnego dnia roboczego 
następującego po dniu otrzymania 

dyspozycji 

7 Data uruchomienia i dostępność usługi 
zostaną podane w Komunikacie 

8 Nie dotyczy powiadomień o 

obciążeniach na koncie wysyłanych bez 
opłat po każdej wykonanej przez Ciebie 

transakcji oraz marży przy 

przewalutowaniach transakcji 
dokonanych przy użyciu karty 
9 Pobieramy opłatę miesięcznie z dołu, w 

zależności od liczby transakcji, które 
autoryzujesz kodami jednorazowymi” 

 
 
9. PKO Konto dla Młodych zastępuje konto działające do 31 maja 2023 r. pod nazwą: PKO Konto Pierwsze. 
  
10. Dotychczasowa nazwa CZĘŚĆ I. RACHUNKI BANKOWE zostaje zmieniona na: CZĘŚĆ I. RACHUNKI BANKOWE W OFERCIE. 
 
11. Dotychczasowy DZIAŁ I. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE ORAZ KARTY DEBETOWE W FORMIE TRADYCYJNEJ 
– TABELA NR 2 zostaje zamieniony na DZIAŁ I. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE ORAZ KARTY DEBETOWE W 
FORMIE TRADYCYJNEJ – TABELA NR 5. 
 
12. Wskazane poniżej pozycje oraz sekcje PKO Konta Pierwszego otrzymują nowe brzmienie lub zmieniają numerację lub położenie w 
Taryfie: 
 

Gdzie i co się zmienia: Powód 
(okoliczność faktyczna) zmiany Podstawa prawna zmiany 

Przed zmianą: Po zmianie: 

„CZĘŚĆ I. RACHUNKI 
BANKOWE” 

„CZĘŚĆ I. RACHUNKI BANKOWE 
W OFERCIE” 

Zmiana porządkowa Zmiana porządkowa 

„DZIAŁ I. RACHUNKI 
OSZCZĘDNOŚCIOWO-
ROZLICZENIOWE ORAZ KARTY 
DEBETOWE W FORMIE 
TRADYCYJNEJ – TABELA NR 2” 

„DZIAŁ I. RACHUNKI 
OSZCZĘDNOŚCIOWO-
ROZLICZENIOWE ORAZ KARTY 
DEBETOWE W FORMIE 
TRADYCYJNEJ – TABELA NR 5” 

Zmiana porządkowa Zmiana porządkowa 

„PKO Konto Pierwsze” „PKO Konto dla Młodych” Uproszczenie oferty Zmiana porządkowa 

„1. Prowadzenie rachunku 
płatniczego – miesięcznie 
0,00” 

„1. Prowadzenie konta: 0 zł” Zmiana porządkowa Zmiana porządkowa 

„2. Polecenie przelewu 
wewnętrznego: 
1) pomiędzy rachunkami tego 
samego Posiadacza rachunku, 
prowadzonymi w PKO BP SA 
oraz przez inne spółki PKO BP SA 
z siedzibą na terytorium RP: 0,00 
2) na pozostałe rachunki 
prowadzone w PKO BP SA: 
a) w oddziale PKO BP SA lub za 
pośrednictwem usługi 
bankowości telefonicznej: 5,99  
b) za pośrednictwem usługi 
bankowości elektronicznej: 0,00” 

„6. Przelewy krajowe: 
2) przelew wewnętrzny albo 
standardowy: 
- Serwis internetowy iPKO 
Aplikacja mobilna IKO: 0 zł 
- Placówka Infolinia: 8 zł1” 

1. Dane GUS wg stanu na 
październik 2022 - zmiana 
rocznych wskaźników cen 
towarów i usług 
konsumpcyjnych o 17,9% r/r 
2. Zmiana porządkowa 

1. Ogólne warunki §15 ust 1 pkt 
1) 
„zmiany miesięcznych lub 
kwartalnych lub półrocznych lub 
rocznych wskaźników cen 
towarów i usług 
konsumpcyjnych, 
publikowanych przez Główny 
Urząd Statystyczny, o co 
najmniej 0,10 punktu 
procentowego; w przypadku 
zmiany więcej niż jednego 
wskaźnika, podstawą do zmiany 
jest wskaźnik o najwyższej 
wartości zmiany.” 
2. Zmiana porządkowa „3. Polecenie przelewu: 

1) standardowe: 
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a) w oddziale PKO BP SA lub za 
pośrednictwem usługi 
bankowości telefonicznej: 8,00 

b) za pośrednictwem usługi 
bankowości elektronicznej: 0,00” 

„3. Polecenie przelewu: 
2) natychmiastowe 
a) w oddziale PKO BP SA lub za 
pośrednictwem usługi 
bankowości telefonicznej: 11,99 
b) za pośrednictwem usługi 
bankowości elektronicznej 4,99” 

„6. Przelewy krajowe: 
3) przelew natychmiastowy: 
- Serwis internetowy iPKO 
Aplikacja mobilna IKO: 4,99 zł 
- Placówka Infolinia: 11,99 zł” 

Zmiana porządkowa Zmiana porządkowa 

„3. Polecenie przelewu 
3) na telefon BLIK: 0,00” 

„6. Przelewy krajowe: 
1) przelew na telefon BLIK: 
- Serwis internetowy iPKO 
Aplikacja mobilna IKO: 0 zł 
- Placówka Infolinia: x” 

Zmiana porządkowa Zmiana porządkowa 

„3. Polecenie przelewu 
4) za pośrednictwem systemu 
SORBNET 2: x” 

„6. Przelewy krajowe: 
4) przelew SORBNET 22: 
- Serwis internetowy iPKO 
Aplikacja mobilna IKO: 45 zł 
- Placówka Infolinia: 45 zł” 

Zmiana porządkowa Zmiana porządkowa 

„4. Przelewy 
zagraniczne/walutowe: 
1) polecenie przelewu SEPA w 
trybie zwykłym: 2a) 

a) w oddziale PKO BP SA lub za 
pośrednictwem usługi 
bankowości telefonicznej: 8,00 

b) za pośrednictwem usługi 
bankowości elektronicznej: 0,00” 
2) pozostałe przelewy 
zagraniczne/walutowe: zgodnie z 
Częścią V” 

„7. Przelewy 
zagraniczne/walutowe: 
1) Przelewy w walucie obcej do 
polskich banków: 
a) Standard, przelew SEPA 3: 
- Serwis internetowy iPKO 
Aplikacja mobilna IKO: 0 zł 
- Placówka Infolinia: 8 zł 
b) Pilny, przelew SEPA 4: 
- Serwis internetowy iPKO 
Aplikacja mobilna IKO: 25 zł 
- Placówka Infolinia: 50 zł 
c) Standard, w walucie innej niż 
EUR 5: 
- Serwis internetowy iPKO 
Aplikacja mobilna IKO: 25 zł 
- Placówka Infolinia: 50 zł 
d) Pilny, w walucie innej niż EUR 
6 Tryb pilny (bez przelewu SEPA): 
- Serwis internetowy iPKO 
Aplikacja mobilna IKO: 55 zł 
- Placówka Infolinia: 80 zł 
2) Przelewy do banków 
zagranicznych: 
a) Standard, przelew SEPA 3: 
- Serwis internetowy iPKO 
Aplikacja mobilna IKO: 0 zł 
- Placówka Infolinia: 8 zł 
b) Pilny, przelew SEPA 4: 
- Serwis internetowy iPKO 
Aplikacja mobilna IKO: 25 zł 
- Placówka Infolinia: 50 zł 
c) Standard (bez przelewu SEPA) 
5: 
- Serwis internetowy iPKO 
Aplikacja mobilna IKO: 25 zł 
- Placówka Infolinia: 50 zł 
d) Pilny (bez przelewu SEPA) 6: 
- Serwis internetowy iPKO 
Aplikacja mobilna IKO: 105 zł 
- Placówka Infolinia: 130 zł 
Sprawdź pozostałe opłaty 
dotyczące m.in. odbierania 
przelewów zagranicznych w 
Części VII „Przelewy 
zagraniczne/walutowe””  

1. Zmiana nazewnictwa 
2. Zmiana porządkowa 

1. Ogólne warunki §15 ust 1 pkt 
6) 
„konieczności dostosowania 
postanowień Taryfy do 
postanowień innych wzorców 
umów PKO Banku Polskiego SA, 
w zakresie dotyczącym tytułów 
opłat i prowizji, niewpływającym 
na wysokość pobieranych opłat i 
prowizji oraz warunki ich 
pobierania” 
2. Zmiana porządkowa 
 

„5. Ustanowienie lub modyfikacja 
zlecenia stałego: 
1) w oddziale PKO BP SA lub za 
pośrednictwem usługi 
bankowości telefonicznej: 0,00 
2) za pośrednictwem usługi 
bankowości elektronicznej: 0,00” 

„8. Ustanowienie lub zmiana 
zlecenia stałego: 
- Serwis internetowy iPKO 
Aplikacja mobilna IKO: 0 zł 
- Placówka Infolinia: 0 zł” 
 

Zmiana porządkowa Zmiana porządkowa 

„6. Realizacja – za każdą 
płatność: 

„9. Realizacja zlecenia 
zmiennego lub polecenia 
zapłaty2 

Zmiana porządkowa Zmiana porządkowa 
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1) zlecenia zmiennego lub 
polecenia zapłaty: x 
2) zlecenia stałego: 0,00 
3) zlecenia "Płatności ustalonej" 
(usługa w administrowaniu od 
dnia 24 lipca 2015 r.) x” 

- Serwis internetowy iPKO 
Aplikacja mobilna IKO: 1 zł 
- Placówka Infolinia: 1 zł 
10. Realizacja zlecenia stałego 
- Serwis internetowy iPKO 
Aplikacja mobilna IKO: 0 zł 
- Placówka Infolinia: 0 zł 
25. „Płatność ustalona” - usługa 
w administrowaniu od 24 lipca 
2015 r. 2: 0 zł” 

„7. Wydanie karty płatniczej ze 
standardowym wizerunkiem lub 
wznowienie karty płatniczej: 
0,00” 

„3. Wydanie karty ze 
standardowym wizerunkiem lub 
wznowienie karty  
z wizerunkiem z galerii: 0 zł” 

Zmiana porządkowa Zmiana porządkowa 

„8. Obsługa karty debetowej - 
opłata miesięczna:  
0,00 - gdy dokonano min. 2 
transakcje bezgotówkowe 
(z wyjątkiem przelewów) kartą 
debetową wydaną do rachunku 
lub przy użyciu BLIK  
3,90 - w pozostałych 
przypadkach” 

„2. Obsługa karty - opłata 
miesięczna:  
0 zł - gdy w okresie 
rozliczeniowym karty zrobisz 
min. 2 transakcje bezgotówkowe 
kartą lub BLIKIEM 
(z wyłączeniem przelewów) 
5 zł - w pozostałych 
przypadkach” 

1. Dane GUS wg stanu na 
październik 2022 - zmiana 
rocznych wskaźników cen 
towarów i usług 
konsumpcyjnych o 17,9% r/r 
2. Uproszczenie oferty 
3. Zmiana porządkowa 
 

1. Ogólne warunki §15 ust 1 pkt 
1) 
„zmiany miesięcznych lub 
kwartalnych lub półrocznych lub 
rocznych wskaźników cen 
towarów i usług 
konsumpcyjnych, 
publikowanych przez Główny 
Urząd Statystyczny, o co 
najmniej 0,10 punktu 
procentowego; w przypadku 
zmiany więcej niż jednego 
wskaźnika, podstawą do zmiany 
jest wskaźnik o najwyższej 
wartości zmiany.” 
2. Ogólne warunki §15 ust 1 pkt 
6) 
„konieczności dostosowania 
postanowień Taryfy do 
postanowień innych wzorców 
umów PKO Banku Polskiego SA, 
w zakresie dotyczącym tytułów 
opłat i prowizji, niewpływającym 
na wysokość pobieranych opłat i 
prowizji oraz warunki ich 
pobierania” 
3. Zmiana porządkowa 

„9. Wydanie karty płatniczej z 
wizerunkiem z galerii albo 
zmiana standardowego 
wizerunku karty na wizerunek 
z galerii albo zmiana wizerunku 
karty w ramach galerii: 14,90” 

„4. Wydanie karty z wizerunkiem 
z galerii/zmiana standardowego 
wizerunku  
na wizerunek z galerii/zmiana 
wizerunku karty w ramach 
galerii: 14,90 zł” 

Zmiana porządkowa Zmiana porządkowa 

„10. Przewalutowanie transakcji 
płatniczej dokonanej kartą 
wydaną w ramach organizacji 
Visa w walucie innej niż waluta 
polska, rozliczonych na rachunku 
głównym prowadzonym w 
złotych (w tym transgranicznej 
transakcji płatniczej przy użyciu 
karty debetowej do płatności 
bezgotówkowych oraz 
transgranicznej transakcji 
płatniczej przy użyciu karty 
debetowej do płatności 
gotówkowych) – od wartości 
transakcji płatniczej: 3,50%” 

„5. Przewalutowanie transakcji 
kartą VISA w walucie innej niż 
PLN rozliczonej na koncie 
głównym w PLN (w tym wypłaty 
z konta na terytorium innego niż 
Polska kraju EOG oraz płatności 
kartą na terytorium innego niż 
Polska kraju EOG): 4% od 
wartości transakcji” 

1. Dane GUS wg stanu na 
październik 2022 - zmiana 
rocznych wskaźników cen 
towarów i usług 
konsumpcyjnych o 17,9% r/r 
2. Zmiana porządkowa 

1. Ogólne warunki §15 ust 1 pkt 
1) 
„zmiany miesięcznych lub 
kwartalnych lub półrocznych lub 
rocznych wskaźników cen 
towarów i usług 
konsumpcyjnych, 
publikowanych przez Główny 
Urząd Statystyczny, o co 
najmniej 0,10 punktu 
procentowego; w przypadku 
zmiany więcej niż jednego 
wskaźnika, podstawą do zmiany 
jest wskaźnik o najwyższej 
wartości zmiany.” 
2. Zmiana porządkowa 

„11. Wypłaty gotówki w 
oddziałach lub w agencjach PKO 
BP SA: 0,00” 

„12. Wypłaty gotówki w naszych 
placówkach: 0 zł” 
 

Zmiana porządkowa Zmiana porządkowa 

Brak pozycji „13. Wpłaty gotówki w naszych 
placówkach: 0 zł” 

Zmiana porządkowa Zmiana porządkowa 

Brak pozycji „14. Wpłaty gotówki kartą do 
konta lub BLIKIEM: 
1) wpłata w naszych 
wpłatomatach: 0 zł 
2) wpłata w kraju we 
wpłatomatach innych niż nasze7: 
0,5% od wartości transakcji min. 
2 zł” 
 

1. Wprowadzenie nowej usługi 
2. Zmiana porządkowa 

1. Ogólne warunki §15 ust 3 
„W przypadku pierwszego 
podwyższenia opłat lub prowizji, 
których wysokość do tej pory 
wynosiła: 
1) 0 zł – opłata w wyniku 
podwyższenia nie może 
przekroczyć 50 zł, 
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2) 0% – prowizja w wyniku 
podwyższenia nie może wynosić 
więcej niż 2%” 
2. Zmiana porządkowa 

„12. Wypłaty gotówki - przy 
użyciu karty debetowej PKO 
Ekspres lub przy użyciu BLIK- za 
każdą transakcję od jej wartości, 
z wyjątkiem ppkt 4: 
1) w bankomatach PKO BP SA: 
0,00 
2) w bankomatach innych niż 
PKO BP SA w kraju: 0,00 
3) w bankomatach innych niż 
PKO BP SA za granicą (w tym 
transgraniczne transakcje 
płatnicze przy użyciu karty 
debetowej do płatności 
gotówkowych): 0,00 
4) towarzysząca transakcji 
bezgotówkowej (Cashback) – za 
każdą transakcję: 1,00 
5) w urzędach pocztowych: 3% 
nie mniej niż 5,00 
6) w oddziałach banków innych 
niż PKO BP SA, lub punktach 
świadczących usługi wypłaty 
gotówki w terminalu płatniczym 
(w tym transgraniczne 
transakcje płatnicze przy użyciu 
karty debetowej do płatności 
gotówkowych): 3% nie mniej niż 
10,00” 

„11. Wypłaty gotówki: 
1) wypłata kartą lub BLIKIEM w 
kraju w naszych bankomatach: 0 
zł 
2) wypłata kartą lub BLIKIEM za 
granicą w bankomatach innych 
niż nasze (w tym 
wypłata z konta na terytorium 
innego niż Polska kraju EOG):  
0 zł 
3) wypłaty BLIKIEM w kraju w 
bankomatach innych niż nasze: 
0 zł 
4) wypłata kartą w kraju w 
bankomatach innych niż nasze: 
0 zł 
5) wypłata kartą w ramach 
usługi Cashback: 2 zł 
6) wypłata kartą w oddziałach 
innych banków lub w terminalu  
płatniczym w punktach wypłat i 
urzędach pocztowych (w tym 
wypłata z konta na terytorium 
innego niż Polska kraju EOG): 
3% od wartości transakcji min. 
10 zł” 

1. Dane GUS wg stanu na 
październik 2022 - zmiana 
rocznych wskaźników cen 
towarów i usług 
konsumpcyjnych o 17,9% r/r 
2. Zmiana porządkowa 

1. Ogólne warunki §15 ust 1 pkt 
1) 
„zmiany miesięcznych lub 
kwartalnych lub półrocznych lub 
rocznych wskaźników cen 
towarów i usług 
konsumpcyjnych, 
publikowanych przez Główny 
Urząd Statystyczny, o co 
najmniej 0,10 punktu 
procentowego; w przypadku 
zmiany więcej niż jednego 
wskaźnika, podstawą do zmiany 
jest wskaźnik o najwyższej 
wartości zmiany.” 
2. Zmiana porządkowa 

„13. Zmiana rachunku ze 
wspólnego na indywidualny i 
odwrotnie: x” 

Usunięto pozycję Zmiana porządkowa Zmiana porządkowa 

„14. Przeprowadzenie autoryzacji 
przelewu oraz ustanowienia, 
modyfikacji lub usunięcia 
zlecenia płatniczego/odbiorcy 
przy użyciu kodu jednorazowego 
za pośrednictwem usługi 
bankowości elektronicznej lub 
usługi bankowości telefonicznej3: 
0,29”  

„20. Autoryzacja przelewu oraz 
ustanowienie, zmiana lub 
usunięcie zlecenia 
płatniczego/odbiorcy przy 
użyciu kodu z karty kodów 9: 
0,50 zł” 

1. Dane GUS wg stanu na 
październik 2022 - zmiana 
rocznych wskaźników cen 
towarów i usług 
konsumpcyjnych o 17,9% r/r 
2. Zmiana porządkowa 

1. Ogólne warunki §15 ust 1 pkt 
1) 
„zmiany miesięcznych lub 
kwartalnych lub półrocznych lub 
rocznych wskaźników cen 
towarów i usług 
konsumpcyjnych, 
publikowanych przez Główny 
Urząd Statystyczny, o co 
najmniej 0,10 punktu 
procentowego; w przypadku 
zmiany więcej niż jednego 
wskaźnika, podstawą do zmiany 
jest wskaźnik o najwyższej 
wartości zmiany.” 
2. Zmiana porządkowa 

„15. Sporządzenie zestawienia 
transakcji płatniczych i 
przekazanie go pocztą na terenie 
kraju (wyciągu, zbiorczego 
zestawienia transakcji) częściej 
niż raz w miesiącu – 
każdorazowo: 6,00” 

„21. Przygotowanie i krajowa 
wysyłka zbiorczego zestawienia 
transakcji lub wyciągu, częściej 
niż 1. raz w miesiącu – 
każdorazowo: 6 zł” 

Zmiana porządkowa Zmiana porządkowa 

„16. Powiadomienia o bieżących 
zdarzeniach związanych z 
posiadanym rachunkiem oraz 
wykorzystywaną usługą 
bankowości 
elektronicznej: 
1) pocztą elektroniczną: 0,00 
2) powiadamianie SMS - opłaty 
pobierane w miesięcznych 
cyklach rozliczeniowych, 
liczonych od dnia aktywowania 
usługi: 
a) pakiet 40 SMS – miesięczna 
opłata abonamentowa: 6,00 
b) pakiet 5 SMS – miesięczna 
opłata abonamentowa: x 
c) każdy SMS ponad pakiet oraz 
SMS bez pakietu – opłata 
pobierana zbiorczo: 0,30” 

„16. Powiadomienia e-mail o 
bieżących zdarzeniach na Twoim 
koncie: 0 zł 
17. Powiadomienia SMS o 
bieżących zdarzeniach na Twoim 
koncie: 8 

1) Pakiet 40 SMS – opłata w 
miesięcznych okresach 
rozliczeniowych, liczonych od 
dnia aktywacji usługi: 10 zł 
2) Każdy SMS ponad pakiet oraz 
SMS bez pakietu – zbiorcza 
opłata w miesięcznych okresach 
rozliczeniowych, liczonych od 
dnia aktywacji usługi: 0,50 zł” 

1. Dane GUS wg stanu na 
październik 2022 - zmiana 
rocznych wskaźników cen 
towarów i usług 
konsumpcyjnych o 17,9% r/r 
2. Zmiana porządkowa 

1. Ogólne warunki §15 ust 1 pkt 
1) 
„zmiany miesięcznych lub 
kwartalnych lub półrocznych lub 
rocznych wskaźników cen 
towarów i usług 
konsumpcyjnych, 
publikowanych przez Główny 
Urząd Statystyczny, o co 
najmniej 0,10 punktu 
procentowego; w przypadku 
zmiany więcej niż jednego 
wskaźnika, podstawą do zmiany 
jest wskaźnik o najwyższej 
wartości zmiany.” 
2. Zmiana porządkowa 
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„17. Przekazywanie informacji o 
zmianach sald na skrzynkę 
poczty internetowej - miesięczna 
opłata abonamentowa: 3,00” 

„22. Informacja e-mail o 
zmianach sald na koncie – 
opłata miesięczna 8: 3 zł” 

Zmiana porządkowa Zmiana porządkowa 

„18. Dzienne powiadamianie 
SMS o wysokości salda lub 5 
ostatnich transakcjach na 
rachunku w ramach usługi 
"Informacja SMS" - miesięczna 
opłata abonamentowa: 7,00” 

„23. „Informacja SMS”: 
codzienne powiadamiania SMS 
o wysokości salda lub o 5 
ostatnich transakcjach na 
koncie – opłata miesięczna8: 7 zł” 

Zmiana porządkowa Zmiana porządkowa 

„19. Pakiet "INFO" obejmujący 
usługi wymienione w pkt 17 i 18 
– miesięczna opłata 
abonamentowa: 8,00” 

„24. Pakiet INFO (obejmuje 
usługi z pkt 22 i 23) – miesięczna 
opłata abonamentowa 8: 8 zł” 

Zmiana porządkowa Zmiana porządkowa 

„20. Sprawdzenie salda na 
rachunku w bankomacie przy 
użyciu karty debetowej PKO 
Ekspres: 0,00” 

„18. Sprawdzenie salda w 
naszym bankomacie z użyciem 
karty: 0 zł” 

Zmiana porządkowa Zmiana porządkowa 

„21. Wydrukowanie w 
bankomacie PKO BP SA, przy 
użyciu karty debetowej PKO 
Ekspres, informacji o: 
1) wysokości salda 
rachunku/wolnych środków – za 
każdy wydruk: 1,99 
2) ostatnich 5 transakcjach 
rozliczonych na rachunku - za 
każdy wydruk: 1,99” 

„19. Informacja o wysokości 
salda/ ostatnich rozliczonych 
transakcjach – opłata za każdy 
wydruk w naszym bankomacie z 
użyciem karty: 1,99 zł” 

Zmiana porządkowa Zmiana porządkowa 

„22. Sporządzenie i wysłanie 
zawiadomienia/monitu 
związanego z powstaniem 
zadłużenia przeterminowanego: 
4,00” 

„15. Przygotowanie i wysyłka 
zawiadomienia/monitu o 
zadłużeniu przeterminowanym:  
4 zł” 

Zmiana porządkowa Zmiana porządkowa 

„2a) Tryb zwykły – realizacja polecenia 

przelewu SEPA z datą waluty „tomnext”. 
3) Opłata pobierana miesięcznie z dołu, 
uzależniona od liczby autoryzowanych 

transakcji, przy pomocy kodów 

jednorazowych z karty.” 

„1 Nie pobieramy opłaty, gdy pieniądze 

są przelewane na rachunek: 

1) tego samego posiadacza, 
prowadzony w PKO BP S.A. lub przez 

inne spółki PKO BP S.A. z siedzibą w 

Polsce 
2) PKO Konto Dziecka i posiadasz 

dostęp do usługi bankowości 

elektronicznej do tego rachunku 
3) Karty PKO Junior tego samego 

Posiadacza 

4) Pierwsze Konto Oszczędnościowe 
dziecka z rachunku oszczędnościowo-

rozliczeniowego rodzica 
2 Dotyczy klientów w wieku 18-26 

3 Przelew SEPA Standard oznacza dzień 

udostępnienia kwoty przelewu 

zagranicznego nie później niż 
następnego dnia roboczego 

następującego po dniu otrzymania 

dyspozycji przelewu 

4 Przelew SEPA Pilny oznacza dzień 

udostępnienia kwoty przelewu 

zagranicznego do dyspozycji banku 
otrzymującego w dniu otrzymania 

dyspozycji do godziny wskazanej w 

Komunikacie  

5 Standard oznacza dzień udostępnienia 

kwoty przelewu zagranicznego do 

dyspozycji banku otrzymującego nie 
później niż następnego dnia roboczego 

następującego po dniu otrzymania 

dyspozycji przelewu zagranicznego 
wysyłanego do SEPA w walucie EUR 

albo, drugiego dnia roboczego 

następującego po dniu otrzymania 
dyspozycji w przypadku pozostałych 

rodzajów przelewów zagranicznych 

6 Pilny oznacza dzień udostępnienia 
kwoty przelewu zagranicznego do 

dyspozycji banku otrzymującego nie 

później niż następnego dnia roboczego 
następującego po dniu otrzymania 

dyspozycji 

7 Data uruchomienia i dostępność usługi 
zostaną podane w Komunikacie 

8 Nie dotyczy powiadomień o 

obciążeniach na koncie wysyłanych bez 
opłat po każdej wykonanej przez Ciebie 

transakcji oraz marży przy 

Zmiana porządkowa Zmiana porządkowa 
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przewalutowaniach transakcji 

dokonanych przy użyciu karty 
9 Pobieramy opłatę miesięcznie z dołu, w 
zależności od liczby transakcji, które 

autoryzujesz kodami jednorazowymi” 

 
 
Dodatkowo, jako zmianę porządkową: 
W Części I Rachunek bankowy w ofercie 
Dział I Rachunki oszczędnościowo – rozliczeniowe oraz karty debetowe w formie tradycyjnej 
W Tabeli nr 1, Tabeli nr 2, Tabeli nr 3, Tabeli nr 4, Tabeli nr 5 - dodano SŁOWNICZEK o brzmieniu: 
 

SŁOWNICZEK 

Nazwy używane  
w Taryfie 

Nazwy używane w Wykazie 
usług reprezentatywnych 
powiązanych z rachunkiem 
płatniczym/ Ogólnych 
Warunkach prowadzenia 
rachunków bankowych 
i świadczenia usług dla 
klientów indywidualnych przez 
PKO Bank Polski S.A. 

Wyjaśnienie Definicja z Wykazu usług 
reprezentatywnych powiązanych z 
rachunkiem płatniczym / Ogólnych 
Warunków prowadzenia rachunków 
bankowych i świadczenia usług dla 
klientów indywidualnych przez PKO Bank 
Polski S.A.  

Aplikacja mobilna 
IKO/  
Serwis internetowy 
iPKO 
 

Usługa bankowości 
elektronicznej 

Dostęp do rachunku płatniczego 
przez iPKO oraz IKO, które 
umożliwiają m.in.: sprawdzenie 
salda konta, zmianę limitów do 
płatności bezgotówkowych i 
transakcji kartą, zlecanie 
dyspozycji dotyczących rachunku 

Usługa polegająca na dostępie do 
rachunku płatniczego przez Internet, 
umożliwiająca sprawdzenie salda rachunku 
płatniczego, zmianę limitów dla płatności 
bezgotówkowych i transakcji 
dokonywanych przy użyciu karty debetowej 
lub złożenie innego rodzaju dyspozycji do 
rachunku 

Debet na koncie DSD (Dopuszczalne Saldo 
Debetowe) 

Dodatkowe pieniądze dostępne na 
koncie – debet spłaca się w ciągu 
30 dni od momentu skorzystania 

Ujemne saldo rachunku oszczędnościowo-
rozliczeniowego w wysokości 
nieprzekraczającej miesięcznego limitu 
ustalanego przez PKO Bank Polski S.A., z 
którego Posiadacz rachunku może 
korzystać na podstawie umowy rachunku. 

Infolinia  Usługa bankowości 
telefonicznej 

Dostęp do Twojego rachunku przez 
telefon 

Usługa polegająca na dostępie do 
rachunku płatniczego przez telefon za 
pośrednictwem infolinii dostawcy, 
umożliwiająca w szczególności sprawdzenie 
salda rachunku płatniczego lub złożenie 
innego rodzaju dyspozycji do rachunku. 

Karta debetowa/ 
Karta do konta/ 
Karta 

Karta płatnicza Umożliwia płatności np. w 
sklepach, wpłaty, wypłaty, 
skutkujące zmianą salda na koncie 

Uprawniająca do wypłaty gotówki lub 
umożliwiająca złożenie zlecenia płatniczego 
za pośrednictwem akceptanta lub agenta 
rozliczeniowego, akceptowana przez 
akceptanta w celu otrzymania przez niego 
należnych mu środków, w tym kartę 
płatniczą w rozumieniu art. 2 pkt 15 
rozporządzenia (UE) 2015/751 

Nasz bankomat/ 
wpłatomat 

Bankomat/wpłatomat 
PKO BP S.A. 

Bankomaty i wpłatomaty PKO 
Banku Polskiego, które 
umożliwiają wpłatę i wypłatę 
gotówki w ramach usługi 
bankowości elektronicznej  

Samoobsługowe urządzenie służące przede 
wszystkim do wypłaty gotówki. Obecnie 
bankomaty służą także do drukowania 
potwierdzeń, dostarczania informacji o 
stanie konta oraz przyjmowania wpłat na 
konto. 

Obsługa karty Obsługa karty debetowej Możliwość korzystania przez 
klienta z karty do konta 

Usługa umożliwiająca płatnikowi 
korzystanie z karty płatniczej, o której 
mowa w art. 2 pkt 15a ustawy, jeżeli kwota 
każdej transakcji dokonanej przy użyciu 
karty obciąża saldo rachunku płatniczego 
płatnika 

Placówka Oddział/Agencja Oddział PKO Banku Polskiego 
S.A./ agencja PKO Banku 
Polskiego S.A. 

Oddział PKO Banku Polskiego S.A. lub 
agencję PKO Banku Polskiego S.A. 
świadczące obsługę w zakresie produktów i 
usług oferowanych przez PKO Bank Polski 
S.A.; informacje dotyczące lokalizacji, 
godzin otwarcia oraz zakresu obsługi (w 
tym dostępności i zasad obsługi kasowej) 
są dostępne w palcówkach oraz na stronie 
internetowej. 

Polecenie zapłaty 
 

Polecenie zapłaty Usługa w formie bezgotówkowej, 
w ramach której (na podstawie 
Twojej zgody) automatycznie 

Usługa płatnicza polegająca na obciążeniu 
określoną kwotą rachunku płatniczego 
płatnika na skutek transakcji płatniczej 
zainicjowanej przez odbiorcę, dokonywanej 
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regulujemy z konta powtarzające 
się płatności 

na podstawie zgody, której płatnik udzielił 
odbiorcy, dostawcy odbiorcy lub dostawcy 
płatnika 

Prowadzenie 
konta/Konto 

Prowadzenie rachunku 
płatniczego 

Usługa prowadzenia konta, 
w ramach której można: otwierać 
lub zamykać rachunki, wykonywać 
przelewy, wpłaty i wypłaty 
pieniędzy, przechowywać środki 
na rachunku. 

Usługa polegająca na prowadzeniu 
rachunku płatniczego na rzecz konsumenta, 
umożliwiająca przechowywanie środków 
pieniężnych konsumenta oraz 
wykonywanie transakcji płatniczych, 
łącznie z usługą otwarcia lub zamknięcia 
rachunku płatniczego konsumenta. 

Przelew/przelew 
natychmiastowy/ 
przelew 
standardowy 

Polecenie przelewu Bezgotówkowa transakcja 
płatnicza, która polega na 
przekazaniu pieniędzy pomiędzy 
kontami prowadzonymi w różnych 
instytucjach płatniczych 

Usługa płatnicza polegająca na uznaniu 
rachunku płatniczego odbiorcy, w 
przypadku gdy transakcja płatnicza z 
rachunku płatniczego płatnika jest 
dokonywana przez dostawcę usług 
płatniczych prowadzącego rachunek 
płatniczy płatnika na podstawie dyspozycji 
udzielonej przez płatnika, z wyłączeniem 
polecenia przelewu wewnętrznego, 
polecenia przelewu SEPA i polecenia 
przelewu w walucie obcej 

Przelew SEPA/ 
przelew walutowy 
SEPA  

Polecenie przelewu SEPA Bezgotówkowa transakcja 
płatnicza, która polega na 
przekazaniu pieniędzy w euro 
pomiędzy kontami prowadzonymi 
w instytucjach płatniczych w 
krajach EOG 

Usługa inicjowana przez płatnika 
polegająca na umożliwieniu przekazania 
środków pieniężnych w euro z rachunku 
płatniczego płatnika na rachunek płatniczy 
odbiorcy, jeżeli obaj dostawcy lub jeden z 
dostawców wykonują działalność na 
obszarze jednolitego obszaru płatności w 
euro (SEPA) 

Przelew SORBNET 2 Polecenie przelewu Przelew wysokokwotowy powyżej 
999 999 zł (lub w kwocie niższej - 
zgodnie z dyspozycją Klienta) 
przekazywany na konto w innym 
banku, do rozliczenia w czasie 
rzeczywistym za pośrednictwem 
systemu SORBNET 2, który jest 
obsługiwany przez Narodowy 
Bank Polski. Przelew ten 
realizujemy wyłącznie w złotych i 
nie obejmuje on przelewów na 
rachunki urzędów skarbowych i 
Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. 

Usługa płatnicza polegająca na uznaniu 
rachunku płatniczego odbiorcy, w 
przypadku gdy transakcja płatnicza z 
rachunku płatniczego płatnika jest 
dokonywana przez dostawcę usług 
płatniczych prowadzącego rachunek 
płatniczy płatnika na podstawie dyspozycji 
udzielonej przez płatnika, z wyłączeniem 
polecenia przelewu wewnętrznego, 
polecenia przelewu SEPA i polecenia 
przelewu w walucie obcej 

Przelew  
wewnętrzny 

Polecenie przelewu 
wewnętrznego 

Przelew pomiędzy Twoimi 
rachunkami 

Usługa inicjowana przez płatnika 
polegająca na umożliwieniu przekazania 
środków pieniężnych między rachunkami 
płatniczymi prowadzonymi przez tego 
samego dostawcę 

Przelew  
w walucie obcej 

Polecenie przelewu w walucie 
obcej 

Przelew w walucie innej niż PLN Usługa inicjowana przez płatnika 
polegająca na umożliwieniu przekazania 
środków z krajowego rachunku płatniczego 
płatnika u dostawcy na krajowy rachunek 
płatniczy odbiorcy u dostawcy w walucie 
innej niż złoty oraz euro 

Wypłata z konta na 
terytorium innego 
niż Polska kraju 
EOG 

Transgraniczna transakcja 
płatnicza przy użyciu karty 
debetowej do płatności 
gotówkowych 

Wypłata pieniędzy przy pomocy 
karty (np. w bankomatach) za 
granicą na terytorium innego niż 
Polska kraju EOG (Europejskiego 
Obszaru Gospodarczego) 

Usługa polegająca na wypłacie środków 
pieniężnych z rachunku płatniczego 
konsumenta na terytorium innego państwa 
członkowskiego za pomocą urządzenia 
umożliwiającego taką wypłatę lub w 
placówce dostawcy 

Płatności kartą na 
terytorium innego 
niż Polska kraju 
EOG 

Transgraniczna transakcja 
płatnicza przy użyciu karty 
debetowej do płatności 
bezgotówkowych 

Zapłata kartą w sklepach 
stacjonarnych i internetowych za 
granicą, na terytorium innego niż 
Polska kraju EOG (Europejskiego 
Obszaru Gospodarczego) 

Usługa polegająca na wykonywaniu 
bezgotówkowych transakcji płatniczych 
przy użyciu karty debetowej na terytorium 
innego państwa członkowskiego z 
fizycznym wykorzystaniem karty oraz bez 
fizycznego wykorzystania karty 

SMS/  
Informacja SMS/ 
Powiadomienia SMS 

Powiadamianie SMS Wiadomości SMS z informacjami 
o Twoim koncie 

Usługa polegająca na przekazywaniu 
komunikatów dotyczących rachunku 
płatniczego za pośrednictwem wiadomości 
SMS 

Wznowienie karty/ 
wydanie karty 

Wydanie karty płatniczej Usługa, w ramach której 
wydajemy i wznawiamy kartę 
płatniczą 

Usługa polegająca na wydaniu karty 
płatniczej, o której mowa w art. 2 pkt 15a 
ustawy 

Zestawienie 
transakcji 

Sporządzenie zestawienia 
transakcji płatniczych  

Przygotowanie na Twoje zlecenie 
zestawienia transakcji 

Usługa inicjowana przez płatnika 
polegająca na sporządzeniu przez dostawcę 
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wykonanych na rachunku z 
danego okresu 

prowadzącego rachunek płatniczy 
zestawienia transakcji wykonanych w 
ramach rachunku płatniczego w danym 
okresie, w postaci papierowej albo 
elektronicznej 

Zlecenie stałe 
 

Zlecenie stałe Cykliczne przelewanie z konta 
określonej sumy pieniędzy na 
wskazany przez Ciebie rachunek 

Usługa inicjowana przez płatnika 
polegająca na cyklicznym przekazywaniu 
środków pieniężnych w określonej 
wysokości z rachunku płatniczego płatnika 
na rachunek płatniczy odbiorcy 

 
 
CZĘŚĆ I. RACHUNKI BANKOWE W OFERCIE 
DZIAŁ I. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE ORAZ KARTY DEBETOWE W FORMIE TRADYCYJNEJ 
TABELA NR 6 
 
1. PKO Konto Dziecka dotychczasowa nazwa CZĘŚĆ I. RACHUNKI BANKOWE zostaje zmieniona na: CZĘŚĆ I. RACHUNKI BANKOWE 
W OFERCIE. 
 
2. Dotychczasowy DZIAŁ I. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE ORAZ KARTY DEBETOWE W FORMIE TRADYCYJNEJ – 
TABELA NR 2 zostaje zamieniony na DZIAŁ I. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE ORAZ KARTY DEBETOWE W 
FORMIE TRADYCYJNEJ – TABELA NR 6. 
 
3. Wskazane poniżej pozycje oraz sekcje PKO Konta Dziecka otrzymują nowe brzmienie lub zmieniają numerację lub położenie w 
Taryfie: 
 

Gdzie i co się zmienia: Powód 
(okoliczność faktyczna) zmiany Podstawa prawna zmiany 

Przed zmianą: Po zmianie: 

„CZĘŚĆ I. RACHUNKI 
BANKOWE” 

„CZĘŚĆ I. RACHUNKI BANKOWE 
W OFERCIE” 

Zmiana porządkowa Zmiana porządkowa 

„DZIAŁ I. RACHUNKI 
OSZCZĘDNOŚCIOWO-
ROZLICZENIOWE ORAZ KARTY 
DEBETOWE W FORMIE 
TRADYCYJNEJ – TABELA NR 2” 

„DZIAŁ I. RACHUNKI 
OSZCZĘDNOŚCIOWO-
ROZLICZENIOWE ORAZ KARTY 
DEBETOWE W FORMIE 
TRADYCYJNEJ – TABELA NR 6” 

Zmiana porządkowa Zmiana porządkowa 

„1. Prowadzenie rachunku 
płatniczego – miesięcznie 
0,00” 

„1. Prowadzenie konta: 0,00” Zmiana porządkowa Zmiana porządkowa 

„2. Polecenie przelewu 
wewnętrznego: 
1) pomiędzy rachunkami tego 
samego Posiadacza rachunku, 
prowadzonymi w PKO BP SA 
oraz przez inne spółki PKO BP SA 
z siedzibą na terytorium RP: 0,00 
2) na pozostałe rachunki 
prowadzone w PKO BP SA: 
a) w oddziale PKO BP SA lub za 
pośrednictwem usługi 
bankowości telefonicznej: 0,00  
b) za pośrednictwem usługi 
bankowości elektronicznej: 0,00” 

„2. Przelewy krajowe, przelew 
wewnętrzny albo standardowy: 
0 zł1” 
 

Zmiana porządkowa Zmiana porządkowa 

„3. Polecenie przelewu: 
1) standardowe: 
a) w oddziale PKO BP SA lub za 
pośrednictwem usługi 
bankowości telefonicznej: 0,002 

b) za pośrednictwem usługi 
bankowości elektronicznej: 0,002” 

„3. Polecenie przelewu: 
2) natychmiastowe 
a) w oddziale PKO BP SA lub za 
pośrednictwem usługi 
bankowości telefonicznej: x 
b) za pośrednictwem usługi 
bankowości elektronicznej x” 

Usunięto pozycję 
 

Zmiana porządkowa Zmiana porządkowa 

„3. Polecenie przelewu 
3) na telefon BLIK: x” 

Usunięto pozycję 
 

Zmiana porządkowa Zmiana porządkowa 

„3. Polecenie przelewu 
4) za pośrednictwem systemu 
SORBNET 2: x” 

Usunięto pozycję 
 

Zmiana porządkowa Zmiana porządkowa 

„4. Przelewy 
zagraniczne/walutowe: 

Usunięto pozycję 
 

Zmiana porządkowa Zmiana porządkowa 
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1) polecenie przelewu SEPA w 
trybie zwykłym: 2a) 

a) w oddziale PKO BP SA lub za 
pośrednictwem usługi 
bankowości telefonicznej: x 
b) za pośrednictwem usługi 
bankowości elektronicznej: x” 
2) pozostałe przelewy 
zagraniczne/walutowe: x” 

„5. Ustanowienie lub modyfikacja 
zlecenia stałego: 
1) w oddziale PKO BP SA lub za 
pośrednictwem usługi 
bankowości telefonicznej: x 
2) za pośrednictwem usługi 
bankowości elektronicznej: x” 

Usunięto pozycję 
 
 

Zmiana porządkowa Zmiana porządkowa 

„6. Realizacja – za każdą 
płatność: 
1) zlecenia zmiennego lub 
polecenia zapłaty: x 
2) zlecenia stałego: x 
3) zlecenia "Płatności ustalonej" 
(usługa w administrowaniu od 
dnia 24 lipca 2015 r.) x” 

Usunięto pozycję Zmiana porządkowa Zmiana porządkowa 

„7. Wydanie karty płatniczej ze 
standardowym wizerunkiem lub 
wznowienie karty płatniczej: x” 

Usunięto pozycję Zmiana porządkowa Zmiana porządkowa 

„8. Obsługa karty debetowej - 
opłata miesięczna: x 

Usunięto pozycję Zmiana porządkowa Zmiana porządkowa 

„9. Wydanie karty płatniczej z 
wizerunkiem z galerii albo 
zmiana standardowego 
wizerunku karty na wizerunek 
z galerii albo zmiana wizerunku 
karty w ramach galerii: x” 

Usunięto pozycję Zmiana porządkowa Zmiana porządkowa 

„10. Przewalutowanie transakcji 
płatniczej dokonanej kartą 
wydaną w ramach organizacji 
Visa w walucie innej niż waluta 
polska, rozliczonych na rachunku 
głównym prowadzonym w 
złotych (w tym transgranicznej 
transakcji płatniczej przy użyciu 
karty debetowej do płatności 
bezgotówkowych oraz 
transgranicznej transakcji 
płatniczej przy użyciu karty 
debetowej do płatności 
gotówkowych) – od wartości 
transakcji płatniczej: x” 

Usunięto pozycję Zmiana porządkowa Zmiana porządkowa 

„11. Wypłaty gotówki w 
oddziałach lub w agencjach PKO 
BP SA: 0,00” 

„3. Wypłaty gotówki w naszych 
placówkach: 0 zł” 
 

Zmiana porządkowa Zmiana porządkowa 

Brak pozycji „4. Wpłaty gotówki w naszych 
placówkach: 0 zł” 

Zmiana porządkowa  Zmiana porządkowa 

„12. Wypłaty gotówki - przy 
użyciu karty debetowej PKO 
Ekspres lub przy użyciu BLIK- za 
każdą transakcję od jej wartości, 
z wyjątkiem ppkt 4: 
1) w bankomatach PKO BP SA: x  
2) w bankomatach innych niż 
PKO BP SA w kraju: x 
3) w bankomatach innych niż 
PKO BP SA za granicą (w tym 
transgraniczne transakcje 
płatnicze przy użyciu karty 
debetowej do płatności 
gotówkowych): x 
4) towarzysząca transakcji 
bezgotówkowej (Cashback) – za 
każdą transakcję: x 
5) w urzędach pocztowych: x 
6) w oddziałach banków innych 
niż PKO BP SA, lub punktach 
świadczących usługi wypłaty 

Usunięto pozycję Zmiana porządkowa Zmiana porządkowa 
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gotówki w terminalu płatniczym 
(w tym transgraniczne 
transakcje płatnicze przy użyciu 
karty debetowej do płatności 
gotówkowych): x” 

„13. Zmiana rachunku ze 
wspólnego na indywidualny i 
odwrotnie: x” 

Usunięto pozycję Zmiana porządkowa Zmiana porządkowa 

„14. Przeprowadzenie autoryzacji 
przelewu oraz ustanowienia, 
modyfikacji lub usunięcia 
zlecenia płatniczego/odbiorcy 
przy użyciu kodu jednorazowego 
za pośrednictwem usługi 
bankowości elektronicznej lub 
usługi bankowości telefonicznej3: 
x”  

Usunięto pozycję Zmiana porządkowa Zmiana porządkowa 

„15. Sporządzenie zestawienia 
transakcji płatniczych i 
przekazanie go pocztą na terenie 
kraju (wyciągu, zbiorczego 
zestawienia transakcji) częściej 
niż raz w miesiącu – 
każdorazowo: x” 

Usunięto pozycję Zmiana porządkowa Zmiana porządkowa 

„16. Powiadomienia o bieżących 
zdarzeniach związanych z 
posiadanym rachunkiem oraz 
wykorzystywaną usługą 
bankowości 
elektronicznej: 
1) pocztą elektroniczną: x 
2) powiadamianie SMS - opłaty 
pobierane w miesięcznych 
cyklach rozliczeniowych, 
liczonych od dnia aktywowania 
usługi: 
a) pakiet 40 SMS – miesięczna 
opłata abonamentowa: x 
b) pakiet 5 SMS – miesięczna 
opłata abonamentowa: x 
c) każdy SMS ponad pakiet oraz 
SMS bez pakietu – opłata 
pobierana zbiorczo: x” 

Usunięto pozycję Zmiana porządkowa Zmiana porządkowa  

„17. Przekazywanie informacji o 
zmianach sald na skrzynkę 
poczty internetowej - miesięczna 
opłata abonamentowa: x” 

Usunięto pozycję Zmiana porządkowa Zmiana porządkowa 

„18. Dzienne powiadamianie 
SMS o wysokości salda lub 5 
ostatnich transakcjach na 
rachunku w ramach usługi 
"Informacja SMS" - miesięczna 
opłata abonamentowa: x” 

Usunięto pozycję Zmiana porządkowa Zmiana porządkowa 

„19. Pakiet "INFO" obejmujący 
usługi wymienione w pkt 17 i 18 
– miesięczna opłata 
abonamentowa: x” 

Usunięto pozycję Zmiana porządkowa Zmiana porządkowa 

„20. Sprawdzenie salda na 
rachunku w bankomacie przy 
użyciu karty debetowej PKO 
Ekspres: x” 

Usunięto pozycję Zmiana porządkowa Zmiana porządkowa 

„21. Wydrukowanie w 
bankomacie PKO BP SA, przy 
użyciu karty debetowej PKO 
Ekspres, informacji o: 
1) wysokości salda 
rachunku/wolnych środków – za 
każdy wydruk: x 
2) ostatnich 5 transakcjach 
rozliczonych na rachunku - za 
każdy wydruk: x” 

Usunięto pozycję Zmiana porządkowa Zmiana porządkowa 
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„22. Sporządzenie i wysłanie 
zawiadomienia/monitu 
związanego z powstaniem 
zadłużenia przeterminowanego: 
x” 

Usunięto pozycję Zmiana porządkowa Zmiana porządkowa 

„2) Brak możliwości realizacji polecenia 

przelewu do ZUS i Urzędu Skarbowego. 
2a)  Tryb zwykły – realizacja polecenia 

przelewu SEPA z datą waluty „tomnext”.  
3) Opłata pobierana miesięcznie z dołu, 
uzależniona od liczby autoryzowanych 

transakcji, przy pomocy kodów 

jednorazowych z karty.” 

„1 Brak możliwości realizacji przelewu do 

ZUS i Urzędu Skarbowego.” 
Zmiana porządkowa Zmiana porządkowa 

 
 
Dodatkowo, jako zmianę porządkową: 
W Części I Rachunek bankowy w ofercie 
Dział I Rachunki oszczędnościowo – rozliczeniowe oraz karty debetowe w formie tradycyjnej 
W Tabeli nr 6 - dodano SŁOWNICZEK o brzmieniu: 
 

SŁOWNICZEK 

Nazwy używane  
w Taryfie 

Nazwy używane w Wykazie 
usług reprezentatywnych 
powiązanych z rachunkiem 
płatniczym/Ogólnych 
Warunkach prowadzenia 
rachunków bankowych i 
świadczenia usług dla klientów 
indywidualnych przez PKO 
Bank Polski S.A. 

Wyjaśnienie Definicja z Wykazu usług 
reprezentatywnych powiązanych z 
rachunkiem płatniczym / Ogólnych 
Warunków prowadzenia rachunków 
bankowych i świadczenia usług dla klientów 
indywidualnych przez PKO Bank Polski S.A. 

Prowadzenie 
konta/Konto 

Prowadzenie rachunku 
płatniczego 

Usługa prowadzenia konta, 
w ramach której można: 
otwierać lub zamykać 
rachunki, wykonywać 
przelewy, wpłaty i wypłaty 
pieniędzy, przechowywać 
środki na rachunku 

Usługa polegająca na prowadzeniu 
rachunku płatniczego na rzecz konsumenta, 
umożliwiająca przechowywanie środków 
pieniężnych konsumenta oraz wykonywanie 
transakcji  
płatniczych, łącznie z usługą otwarcia lub 
zamknięcia rachunku płatniczego 
konsumenta 

Przelew/przelew 
standardowy 

Polecenie przelewu Bezgotówkowa transakcja 
płatnicza, która polega na 
przekazaniu pieniędzy 
pomiędzy kontami 
prowadzonymi w różnych 
instytucjach płatniczych 

Usługa płatnicza polegająca na uznaniu 
rachunku płatniczego odbiorcy, w 
przypadku gdy transakcja płatnicza z 
rachunku 
płatniczego płatnika jest dokonywana przez 
dostawcę usług płatniczych prowadzącego 
rachunek płatniczy płatnika na  
podstawie dyspozycji udzielonej przez 
płatnika, z wyłączeniem polecenia przelewu 
wewnętrznego, polecenia przelewu SEPA i 
polecenia przelewu w walucie obcej 

Przelew  
wewnętrzny 

Polecenie przelewu 
wewnętrznego 

Przelew pomiędzy Twoimi 
rachunkami 

Usługa inicjowana przez płatnika polegająca 
na umożliwieniu przekazania środków 
pieniężnych między rachunkami płatniczymi 
prowadzonymi przez tego samego dostawcę 

 
 
CZĘŚĆ I. RACHUNKI BANKOWE W OFERCIE 
DZIAŁ II. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWE PŁATNE NA ŻĄDANIE (RACHUNKI WALUTOWE) W WALUTACH WYMIENIALNYCH 
 
1. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWE PŁATNE NA ŻĄDANIE (RACHUNKI WALUTOWE) W WALUTACH WYMIENIALNYCH - 
dotychczasowa nazwa CZĘŚĆ I. RACHUNKI BANKOWE zostaje zmieniona na: CZĘŚĆ I. RACHUNKI BANKOWE W OFERCIE. 
 
2. Wskazane poniżej pozycje oraz sekcje RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWYCH PŁATNYCH NA ŻĄDANIE (RACHUNKI WALUTOWE) 
W WALUTACH WYMIENIALNYCH otrzymują nowe brzmienie lub zmieniają numerację lub położenie w Taryfie: 
 

Gdzie i co się zmienia: Powód 
(okoliczność faktyczna) zmiany Podstawa prawna zmiany 

Przed zmianą: Po zmianie: 

„CZĘŚĆ I. RACHUNKI 
BANKOWE” 

„CZĘŚĆ I. RACHUNKI BANKOWE 
W OFERCIE” 

Zmiana porządkowa Zmiana porządkowa 

„w złotych (z rachunku jest 
pobierana równowartość w 
walucie rachunku)” 

Usunięto zapis Zmiana porządkowa Zmiana porządkowa 

„1. Prowadzenie rachunku 
płatniczego – miesięcznie 
0,00 - z wydaną kartą debetową 
do rachunku walutowego lub dla 

„1. Prowadzenie rachunku 
płatniczego: 0 zł” 

Obniżenie opłaty  Ogólne warunki §15 ust 6 
„Niezależnie od okoliczności 
wymienionych w ust. 1, PKO 
Bank Polski SA w każdym czasie 
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posiadaczy 
rachunków ZŁOTE KONTO i 
PLATINIUM lub z podpiętą ważną 
kartą z funkcją 
wielowalutową, wydaną do 
rachunku oszczędnościowo-
rozliczeniowego 
6,90 – w pozostałych 
przypadkach” 

ma prawo dokonać zmian opłat 
lub prowizji określonych w 
Taryfie polegających na ich 
obniżeniu, zmianach warunków 
ich pobierania na korzystniejsze 
dla Klienta lub zaprzestaniu ich 
pobierania.” 
 

„2.Polecenie przelewu 
wewnętrznego: 0,00” 

„2. Polecenie przelewu 
wewnętrznego: 0 zł” 

Zmiana porządkowa Zmiana porządkowa 

„3. Polecenie przelewu - w 
złotych na rachunek w innym 
banku w kraju lub polecenie 
przelewu SEPA w trybie zwykłym 
4) (pozostałe przelewy 
zagraniczne/walutowe zgodnie z 
Częścią V): 
1) standardowe w oddziale PKO 
BP SA lub za pośrednictwem 
usługi bankowości telefonicznej: 
6,00 
2) standardowe za 
pośrednictwem usługi 
bankowości elektronicznej: 1,00 
3) za pośrednictwem systemu 
SORBNET 2 (dotyczy polecenia 
przelewu w złotych): 30,00” 

„3. Polecenie przelewu - w 
złotych na rachunek w innym 
banku w kraju lub polecenie 
przelewu SEPA Standard: 2 
(pozostałe przelewy 
zagraniczne/walutowe zgodnie z 
Częścią VII): 
1) standardowe w oddziale PKO 
BP S.A. lub za pośrednictwem 
usługi bankowości telefonicznej: 
6 zł 
2) standardowe za 
pośrednictwem usługi 
bankowości elektronicznej:  
1 zł/0 zł 3 

3) za pośrednictwem systemu 
SORBNET 2 (dotyczy polecenia 
przelewu w złotych): 45 zł” 

1. Zmiana nazewnictwa 
2. Dane GUS wg stanu na 
październik 2022 - zmiana 
rocznych wskaźników cen 
towarów i usług 
konsumpcyjnych o 17,9% r/r 
3. Obniżenie opłaty 
4. Zmiana porządkowa 

1. Ogólne warunki §15 ust 1 pkt 
6) 
„konieczności dostosowania 
postanowień Taryfy do 
postanowień innych wzorców 
umów PKO Banku Polskiego SA, 
w zakresie dotyczącym tytułów 
opłat i prowizji, niewpływającym 
na wysokość pobieranych opłat i 
prowizji oraz warunki ich 
pobierania” 
2. Ogólne warunki §15 ust 1 pkt 
1) 
„zmiany miesięcznych lub 
kwartalnych lub półrocznych lub 
rocznych wskaźników cen 
towarów i usług 
konsumpcyjnych, 
publikowanych przez Główny 
Urząd Statystyczny, o co 
najmniej 0,10 punktu 
procentowego; w przypadku 
zmiany więcej niż jednego 
wskaźnika, podstawą do zmiany 
jest wskaźnik o najwyższej 
wartości zmiany.” 
3. Ogólne warunki §15 ust 6 
„Niezależnie od okoliczności 
wymienionych w ust. 1, PKO 
Bank Polski SA w każdym czasie 
ma prawo dokonać zmian opłat 
lub prowizji określonych w 
Taryfie polegających na ich 
obniżeniu, zmianach warunków 
ich pobierania na korzystniejsze 
dla Klienta lub zaprzestaniu ich 
pobierania.” 
4. Zmiana porządkowa 

„4. Zlecenia stałe 
1) ustanowienie lub modyfikacja:  
a) w oddziale PKO BP SA lub za 
pośrednictwem usługi 
bankowości telefonicznej: 2,00 
b) za pośrednictwem usługi 
bankowości elektronicznej: 0,00 
2) realizacja – za każdą płatność 
1): 1,50” 

„4. Zlecenia stałe: 
1) ustanowienie lub modyfikacja:  
a) w oddziale PKO BP SA lub za 
pośrednictwem usługi 
bankowości telefonicznej:  
2,00 zł 
b) za pośrednictwem usługi 
bankowości elektronicznej: 0,00 
zł 
2) realizacja – za każdą płatność 
4): 1,50 zł” 

Zmiana porządkowa Zmiana porządkowa 

„5. Przeprowadzenie autoryzacji 
przelewu oraz ustanowienia, 
modyfikacji lub usunięcia 
zlecenia płatniczego/odbiorcy 
przy użyciu kodu jednorazowego 
za pośrednictwem 
usługi bankowości elektronicznej 
lub usługi bankowości 
telefonicznej 2): 0,29” 

„5. Przeprowadzenie autoryzacji 
przelewu oraz ustanowienia, 
modyfikacji lub usunięcia 
zlecenia płatniczego/odbiorcy 
przy użyciu kodu 
jednorazowego za 
pośrednictwem usługi 
bankowości elektronicznej lub 
usługi bankowości telefonicznej 
5): 0,50 zł” 

1. Dane GUS wg stanu na 
październik 2022 - zmiana 
rocznych wskaźników cen 
towarów i usług 
konsumpcyjnych o 17,9% r/r 
2. Zmiana porządkowa 

1. Ogólne warunki §15 ust 1 pkt 
1) 
„zmiany miesięcznych lub 
kwartalnych lub półrocznych lub 
rocznych wskaźników cen 
towarów i usług 
konsumpcyjnych, 
publikowanych przez Główny 
Urząd Statystyczny, o co 
najmniej 0,10 punktu 
procentowego; w przypadku 
zmiany więcej niż jednego 
wskaźnika, podstawą do zmiany 
jest wskaźnik o najwyższej 
wartości zmiany.” 
2. Zmiana porządkowa 

„6. Wypłaty gotówki w 
oddziałach PKO BP SA: 0,00” 

„6. Wypłaty gotówki w 
oddziałach PKO BP S.A. – od 
kwoty transakcji: 

1. Dane GUS wg stanu na 
październik 2022 - zmiana 
rocznych wskaźników cen 

1. Ogólne warunki §15 ust 1 pkt 
1) 
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1) pierwsza wypłata w danym 
miesiącu kalendarzowym: 0 zł 
2) kolejna wypłata w danym 
miesiącu kalendarzowym: 0,5% 
nie mniej niż 10 zł” 

towarów i usług 
konsumpcyjnych o 17,9% r/r 
2. Zmiana porządkowa 

„zmiany miesięcznych lub 
kwartalnych lub półrocznych lub 
rocznych wskaźników cen 
towarów i usług 
konsumpcyjnych, 
publikowanych przez Główny 
Urząd Statystyczny, o co 
najmniej 0,10 punktu 
procentowego; w przypadku 
zmiany więcej niż jednego 
wskaźnika, podstawą do zmiany 
jest wskaźnik o najwyższej 
wartości zmiany.” 
2. Zmiana porządkowa 

„7. Wpłaty gotówki w walutach 
obcych, wnoszone w monetach - 
od kwoty transakcji 3): 50%” 

„7. Wpłaty gotówki w oddziałach 
PKO BP S.A. w walutach obcych 
- od kwoty transakcji: 6 

1) wnoszone w banknotach: 
0,5% nie mniej niż 10 zł 
2) wnoszone w monetach: 50%” 

1. Dane GUS wg stanu na 
październik 2022 - zmiana 
rocznych wskaźników cen 
towarów i usług 
konsumpcyjnych o 17,9% r/r 
2. Zmiana porządkowa 

1. Ogólne warunki §15 ust 1 pkt 
1) 
„zmiany miesięcznych lub 
kwartalnych lub półrocznych lub 
rocznych wskaźników cen 
towarów i usług 
konsumpcyjnych, 
publikowanych przez Główny 
Urząd Statystyczny, o co 
najmniej 0,10 punktu 
procentowego; w przypadku 
zmiany więcej niż jednego 
wskaźnika, podstawą do zmiany 
jest wskaźnik o najwyższej 
wartości zmiany.” 
2. Zmiana porządkowa 

„8. Zmiana rachunku ze 
wspólnego na indywidualny i 
odwrotnie: 30,00” 

„8. Zmiana rachunku ze 
wspólnego na indywidualny i 
odwrotnie: 25 zł” 

1. Obniżenie opłaty 
2. Zmiana porządkowa 
 

1. Ogólne warunki §15 ust 6 
„Niezależnie od okoliczności 
wymienionych w ust. 1, PKO 
Bank Polski SA w każdym czasie 
ma prawo dokonać zmian opłat 
lub prowizji określonych w 
Taryfie polegających na ich 
obniżeniu, zmianach warunków 
ich pobierania na korzystniejsze 
dla Klienta lub zaprzestaniu ich 
pobierania.” 
2. Zmiana porządkowa 

„9. Sporządzenie zestawienia 
transakcji płatniczych i 
przekazanie go pocztą na terenie 
kraju (wyciągu, zbiorczego 
zestawienia transakcji) częściej 
niż raz w miesiącu –
każdorazowo: 6,00” 

„9. Sporządzenie zestawienia 
transakcji płatniczych i 
przekazanie go pocztą na 
terenie kraju (wyciągu, 
zbiorczego zestawienia 
transakcji) częściej niż raz w 
miesiącu –każdorazowo: 6 zł” 

Zmiana porządkowa Zmiana porządkowa 

„1) W przypadku zlecenia stałego do 

banku krajowego realizacja przelewu w 
złotych. 
2) Opłata pobierana miesięcznie z dołu, 

uzależniona od liczby autoryzowanych 
transakcji, przy pomocy kodów 

jednorazowych z karty. 
3) Nie dotyczy rachunków prowadzonych 
w celu spłaty kredytu lub pożyczki 

zabezpieczonych hipotecznie i kredytów 

gotówkowych Aurum, Platinium z 
przeznaczeniem na częściową albo 

całkowitą spłatę kredytu. 
4) Tryb zwykły – realizacja polecenia 
przelewu SEPA z datą waluty „tomnext”” 

„1 Opłata w złotych - z rachunku jest 

pobierana równowartość w walucie 
rachunku 

2 Przelew SEPA Standard oznacza dzień 

udostępnienia kwoty przelewu 
zagranicznego nie później niż 

następnego dnia roboczego 

następującego po dniu otrzymania 
dyspozycji przelewu 

3 W przypadku przelewu w walucie, w 

której prowadzony jest rachunek, w 
opcji kosztowej SHA (Dzielone), pod 

warunkiem wykonania w poprzednim 

lub bieżącym miesiącu kalendarzowym 
(przed złożeniem dyspozycji przelewu), 

min. 1 transakcji walutowej w kantorze 

internetowym PKO BP S.A. 
4 W przypadku zlecenia stałego do 

banku krajowego realizacja przelewu w 

złotych 

5 Opłata pobierana miesięcznie z dołu, 

uzależniona od liczby autoryzowanych 

transakcji, przy pomocy kodów 
jednorazowych z karty 

6 Nie dotyczy rachunków 

prowadzonych w celu spłaty kredytu 
lub pożyczki zabezpieczonych 

hipotecznie i kredytów gotówkowych 

Aurum, Platinium z przeznaczeniem na 
częściową albo całkowitą spłatę 

kredytu.” 

Zmiana porządkowa Zmiana porządkowa 

 
 
 



Strona 93/144 
 

CZĘŚĆ I. RACHUNKI BANKOWE W OFERCIE 
DZIAŁ III. Rachunek Oszczędnościowy Plus 
 
1. Rachunek Oszczędnościowy Plus dotychczasowa nazwa CZĘŚĆ I. RACHUNKI BANKOWE zostaje zmieniona na: CZĘŚĆ I. 
RACHUNKI BANKOWE W OFERCIE. 
 
2. Dotychczasowy DZIAŁ III. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWE zostaje zamieniony na DZIAŁ III. RACHUNEK OSZCZĘDNOŚCIOWY 
PLUS. 
 
3. Wskazane poniżej pozycje oraz sekcje Rachunku Oszczędnościowego Plus otrzymują nowe brzmienie lub zmieniają numerację lub 
położenie w Taryfie: 
 

Gdzie i co się zmienia: Powód 
(okoliczność faktyczna) zmiany Podstawa prawna zmiany 

Przed zmianą: Po zmianie: 

„CZĘŚĆ I. RACHUNKI 
BANKOWE” 

„CZĘŚĆ I. RACHUNKI BANKOWE 
W OFERCIE” 

Zmiana porządkowa Zmiana porządkowa 

„DZIAŁ III. RACHUNKI 
OSZCZĘDNOŚCIOWE” 

„DZIAŁ III. RACHUNEK 
OSZCZĘDNOŚCIOWY PLUS” 

Zmiana porządkowa Zmiana porządkowa 

„1. Prowadzenie rachunku 
płatniczego - miesięcznie 
0,00” 

„1. Prowadzenie rachunku 
płatniczego: 0 zł” 

Zmiana porządkowa Zmiana porządkowa 

„2. Polecenie przelewu 
wewnętrznego lub polecenie 
przelewu lub polecenie przelewu 
SEPA w trybie zwykłym: 2a): 
1) pierwsze w danym miesiącu 
kalendarzowy: 0,00 
2) kolejne w danym miesiącu 
kalendarzowym w złotych: 9,99 
3) kolejne w danym miesiącu 
kalendarzowym w euro: 8,00” 

„2. Polecenie przelewu 
wewnętrznego lub polecenie 
przelewu lub polecenie przelewu 
SEPA Standard: 1” 
1) pierwsze w danym miesiącu 
kalendarzowym: 0 zł 
2) kolejne w danym miesiącu 
kalendarzowym: 9,99 zł” 

1. Zmiana nazewnictwa 
2. Dane GUS wg stanu na 
październik 2022 - zmiana 
rocznych wskaźników cen 
towarów i usług 
konsumpcyjnych o 17,9% r/r 
3. Zmiana porządkowa 

1. Ogólne warunki §15 ust 1 pkt 
6) 
„konieczności dostosowania 
postanowień Taryfy do 
postanowień innych wzorców 
umów PKO Banku Polskiego SA, 
w zakresie dotyczącym tytułów 
opłat i prowizji, niewpływającym 
na wysokość pobieranych opłat i 
prowizji oraz warunki ich 
pobierania” 
2. Ogólne warunki §15 ust 1 pkt 
1) 
„zmiany miesięcznych lub 
kwartalnych lub półrocznych lub 
rocznych wskaźników cen 
towarów i usług 
konsumpcyjnych, 
publikowanych przez Główny 
Urząd Statystyczny, o co 
najmniej 0,10 punktu 
procentowego; w przypadku 
zmiany więcej niż jednego 
wskaźnika, podstawą do zmiany 
jest wskaźnik o najwyższej 
wartości zmiany.” 
3. Zmiana porządkowa 

„3. Polecenie przelewu za 
pośrednictwem systemu 
SORBNET 2: 30,00” 

„3. Polecenie przelewu za 
pośrednictwem systemu 
SORBNET 2: 45 zł” 

1. Dane GUS wg stanu na 
październik 2022 - zmiana 
rocznych wskaźników cen 
towarów i usług 
konsumpcyjnych o 17,9% r/r 
2. Zmiana porządkowa 

1. Ogólne warunki §15 ust 1 pkt 
1) 
„zmiany miesięcznych lub 
kwartalnych lub półrocznych lub 
rocznych wskaźników cen 
towarów i usług 
konsumpcyjnych, 
publikowanych przez Główny 
Urząd Statystyczny, o co 
najmniej 0,10 punktu 
procentowego; w przypadku 
zmiany więcej niż jednego 
wskaźnika, podstawą do zmiany 
jest wskaźnik o najwyższej 
wartości zmiany.” 
2. Zmiana porządkowa 

„4. Przelewy 
zagraniczne/walutowe, z 
zastrzeżeniem pkt 2 ppkt 1 i 3: 
zgodnie z częścią V” 

„4. Przelewy 
zagraniczne/walutowe, z 
zastrzeżeniem pkt 2: zgodnie z 
Częścią VII” 

Zmiana porządkowa Zmiana porządkowa 

„5. Przeprowadzenie autoryzacji 
przelewu oraz ustanowienia, 
modyfikacji lub usunięcia 
zlecenia płatniczego/odbiorcy 
przy użyciu kodu 
jednorazowego za 
pośrednictwem usługi 
bankowości elektronicznej lub 

„5. Przeprowadzenie autoryzacji 
przelewu oraz ustanowienia, 
modyfikacji lub usunięcia 
zlecenia płatniczego/odbiorcy 
przy użyciu kodu jednorazowego 
za pośrednictwem usługi 
bankowości elektronicznej lub 

1. Dane GUS wg stanu na 
październik 2022 - zmiana 
rocznych wskaźników cen 
towarów i usług 
konsumpcyjnych o 17,9% r/r 
2. Zmiana porządkowa 

1. Ogólne warunki §15 ust 1 pkt 
1) 
„zmiany miesięcznych lub 
kwartalnych lub półrocznych lub 
rocznych wskaźników cen 
towarów i usług 
konsumpcyjnych, 
publikowanych przez Główny 
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usługi bankowości telefonicznej 
4): 0,29” 

usługi bankowości telefonicznej2: 
0,50 zł” 

Urząd Statystyczny, o co 
najmniej 0,10 punktu 
procentowego; w przypadku 
zmiany więcej niż jednego 
wskaźnika, podstawą do zmiany 
jest wskaźnik o najwyższej 
wartości zmiany.” 
2. Zmiana porządkowa 

„6. Wypłaty gotówki: 
1) w oddziałach PKO BP SA: 0,00 
2) w agencjach PKO BP SA: 
0,00” 

„6. Wypłaty gotówki w 
oddziałach lub w agencjach PKO 
BP S.A.: 
1) pierwsza wypłata w danym 
miesiącu kalendarzowym: 0 zł 
2) kolejna wypłata w danym 
miesiącu kalendarzowym:  
10 zł” 

1. Dane GUS wg stanu na 
październik 2022 - zmiana 
rocznych wskaźników cen 
towarów i usług 
konsumpcyjnych o 17,9% r/r 
2. Zmiana porządkowa 

1. Ogólne warunki §15 ust 1 pkt 
1) 
„zmiany miesięcznych lub 
kwartalnych lub półrocznych lub 
rocznych wskaźników cen 
towarów i usług 
konsumpcyjnych, 
publikowanych przez Główny 
Urząd Statystyczny, o co 
najmniej 0,10 punktu 
procentowego; w przypadku 
zmiany więcej niż jednego 
wskaźnika, podstawą do zmiany 
jest wskaźnik o najwyższej 
wartości zmiany.” 
2. Zmiana porządkowa 

„7. Wpłaty gotówki w walutach 
obcych wnoszone w monetach 
na rachunki walutowe - od 
kwoty transakcji 5): x” 

Usunięto pozycję Zmiana porządkowa Zmiana porządkowa 

Brak pozycji „7. Wpłaty gotówki w oddziałach 
lub w agencjach PKO BP S.A.: 
1) pierwsza wpłata w danym 
miesiącu kalendarzowym: 0 zł 
2) kolejne wpłaty w danym 
miesiącu kalendarzowym:  
10 zł” 

1. Dane GUS wg stanu na 
październik 2022 - zmiana 
rocznych wskaźników cen 
towarów i usług 
konsumpcyjnych o 17,9% r/r 
2. Zmiana porządkowa 

1. Ogólne warunki §15 ust 1 pkt 
1) 
„zmiany miesięcznych lub 
kwartalnych lub półrocznych lub 
rocznych wskaźników cen 
towarów i usług 
konsumpcyjnych, 
publikowanych przez Główny 
Urząd Statystyczny, o co 
najmniej 0,10 punktu 
procentowego; w przypadku 
zmiany więcej niż jednego 
wskaźnika, podstawą do zmiany 
jest wskaźnik o najwyższej 
wartości zmiany.” 
2. Zmiana porządkowa 

„8. Zmiana rachunku ze 
wspólnego na indywidualny i 
odwrotnie: 30,00” 

„8. Zmiana rachunku ze 
wspólnego na indywidualny i 
odwrotnie: 25 zł” 

1. Obniżenie opłaty 
2. Zmiana porządkowa 

1. Ogólne warunki §15 ust 6 
„Niezależnie od okoliczności 
wymienionych w ust. 1, PKO 
Bank Polski SA w każdym czasie 
ma prawo dokonać zmian opłat 
lub prowizji określonych w 
Taryfie polegających na ich 
obniżeniu, zmianach warunków 
ich pobierania na korzystniejsze 
dla Klienta lub zaprzestaniu ich 
pobierania.” 
2. Zmiana porządkowa 

„10. Powiadomienia o bieżących 
zdarzeniach związanych z 
posiadanym rachunkiem oraz 
wykorzystywaną usługą 
bankowości elektronicznej: 
1) pocztą elektroniczną: 0,00 
2) powiadamianie SMS - opłaty 
pobierane w miesięcznych 
cyklach rozliczeniowych, 
liczonych od dnia aktywowania 
usługi: 
a) pakiet 40 SMS - miesięczna 
opłata abonamentowa: 6,00” 
b) każdy SMS ponad pakiet oraz 
SMS bez pakietu - opłata 
pobierana zbiorczo: 0,30” 

„10. Powiadomienia o bieżących 
zdarzeniach związanych z 
posiadanym rachunkiem oraz 
wykorzystywaną usługą 
bankowości elektronicznej: 
1) pocztą elektroniczną: 0 zł 
2) powiadamianie SMS3 - opłaty 
pobierane w miesięcznych 
cyklach rozliczeniowych, 
liczonych od dnia aktywowania 
usługi: 
a) pakiet 40 SMS - miesięczna 
opłata abonamentowa: 10 zł 
b) każdy SMS ponad pakiet oraz 
SMS bez pakietu - opłata 
pobierana zbiorczo: 0,50 zł” 

1. Dane GUS wg stanu na 
październik 2022 - zmiana 
rocznych wskaźników cen 
towarów i usług 
konsumpcyjnych o 17,9% r/r 
2. Zmiana porządkowa 

1. Ogólne warunki §15 ust 1 pkt 
1) 
„zmiany miesięcznych lub 
kwartalnych lub półrocznych lub 
rocznych wskaźników cen 
towarów i usług 
konsumpcyjnych, 
publikowanych przez Główny 
Urząd Statystyczny, o co 
najmniej 0,10 punktu 
procentowego; w przypadku 
zmiany więcej niż jednego 
wskaźnika, podstawą do zmiany 
jest wskaźnik o najwyższej 
wartości zmiany.” 
2. Zmiana porządkowa 

„2a) Tryb zwykły – realizacja polecenia 

przelewu SEPA z datą waluty „tomnext”.)  
4) Opłata pobierana miesięcznie z dołu, 
uzależniona od liczby autoryzowanych 

transakcji, przy pomocy kodów 

jednorazowych z karty. 
5) Nie dotyczy rachunków prowadzonych 

„1 Przelew SEPA Standard oznacza dzień 

udostępnienia kwoty przelewu 

zagranicznego nie później niż 
następnego dnia roboczego 

następującego po dniu otrzymania 

dyspozycji przelewu. 

Zmiana porządkowa Zmiana porządkowa 
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w celu spłaty kredytu lub pożyczki 

zabezpieczonych hipotecznie i kredytów 

gotówkowych Aurum, Platinium z 
przeznaczeniem na częściową albo 

całkowitą spłatę kredytu.” 

2 Opłata pobierana miesięcznie z dołu, 

uzależniona od liczby autoryzowanych 

transakcji, przy pomocy kodów 
jednorazowych z karty. 
3 Nie dotyczy powiadomień o 

obciążeniach na koncie wysyłanych bez 
opłat po każdej wykonanej przez Ciebie 

transakcji oraz marży przy 

przewalutowaniach transakcji 
dokonanych przy użyciu karty.” 

 
 
CZĘŚĆ I. RACHUNKI BANKOWE W OFERCIE 
DZIAŁ IV. Pierwsze Konto Oszczędnościowe 
 
1. Pierwsze Konto Oszczędnościowe dotychczasowa nazwa CZĘŚĆ I. RACHUNKI BANKOWE zostaje zmieniona na: CZĘŚĆ I. 
RACHUNKI BANKOWE W OFERCIE. 
 
2. Dotychczasowy DZIAŁ III. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWE zostaje zamieniony na DZIAŁ IV. PIERWSZE KONTO 
OSZCZĘDNOŚCIOWE. 
 
3. Wskazane poniżej pozycje oraz sekcje Pierwszego Konta Oszczędnościowego otrzymują nowe brzmienie lub zmieniają numerację 
lub położenie w Taryfie: 
 

Gdzie i co się zmienia: Powód 
(okoliczność faktyczna) zmiany Podstawa prawna zmiany 

Przed zmianą: Po zmianie: 

„CZĘŚĆ I. RACHUNKI 
BANKOWE” 

„CZĘŚĆ I. RACHUNKI BANKOWE 
W OFERCIE” 

Zmiana porządkowa Zmiana porządkowa 

„DZIAŁ III. RACHUNKI 
OSZCZĘDNOŚCIOWE” 

„DZIAŁ IV. PIERWSZE KONTO 
OSZCZĘDNOŚCIOWE” 

Zmiana porządkowa Zmiana porządkowa 

„1. Prowadzenie rachunku 
płatniczego - miesięcznie 
0,00” 

„1. Prowadzenie rachunku 
płatniczego: 0 zł” 

Zmiana porządkowa Zmiana porządkowa 

„2. Polecenie przelewu 
wewnętrznego lub polecenie 
przelewu lub polecenie przelewu 
SEPA w trybie zwykłym: 2a): 
1) pierwsze w danym miesiącu 
kalendarzowy: 0,003) 

2) kolejne w danym miesiącu 
kalendarzowym w złotych: 0,003) 

3) kolejne w danym miesiącu 
kalendarzowym w euro: 0,00” 

„2. Polecenie przelewu 
wewnętrznego lub polecenie 
przelewu lub polecenie przelewu 
SEPA Standard 1:  
0 zł2” 

1. Zmiana nazewnictwa 
2. Zmiana porządkowa 

1. Ogólne warunki §15 ust 1 pkt 
6) 
„konieczności dostosowania 
postanowień Taryfy do 
postanowień innych wzorców 
umów PKO Banku Polskiego SA, 
w zakresie dotyczącym tytułów 
opłat i prowizji, niewpływającym 
na wysokość pobieranych opłat i 
prowizji oraz warunki ich 
pobierania” 
2. Zmiana porządkowa 

„3. Polecenie przelewu za 
pośrednictwem systemu 
SORBNET 2: x” 

Usunięto pozycję Zmiana porządkowa Zmiana porządkowa 

„4. Przelewy 
zagraniczne/walutowe, z 
zastrzeżeniem pkt 2 ppkt 1 i 3: 
zgodnie z częścią V” 

„3. Przelewy 
zagraniczne/walutowe: zgodnie z 
Częścią VII” 

Zmiana porządkowa Zmiana porządkowa 

„5. Przeprowadzenie autoryzacji 
przelewu oraz ustanowienia, 
modyfikacji lub usunięcia 
zlecenia płatniczego/odbiorcy 
przy użyciu kodu 
jednorazowego za 
pośrednictwem usługi 
bankowości elektronicznej lub 
usługi bankowości telefonicznej 
4): 0,29” 

„4. Przeprowadzenie autoryzacji 
przelewu oraz ustanowienia, 
modyfikacji lub usunięcia 
zlecenia płatniczego/odbiorcy 
przy użyciu kodu jednorazowego 
za pośrednictwem usługi 
bankowości elektronicznej lub 
usługi bankowości telefonicznej3: 
0,50 zł” 

1. Dane GUS wg stanu na 
październik 2022 - zmiana 
rocznych wskaźników cen 
towarów i usług 
konsumpcyjnych o 17,9% r/r 
2. Zmiana porządkowa  

1. Ogólne warunki §15 ust 1 pkt 
1) 
„zmiany miesięcznych lub 
kwartalnych lub półrocznych lub 
rocznych wskaźników cen 
towarów i usług 
konsumpcyjnych, 
publikowanych przez Główny 
Urząd Statystyczny, o co 
najmniej 0,10 punktu 
procentowego; w przypadku 
zmiany więcej niż jednego 
wskaźnika, podstawą do zmiany 
jest wskaźnik o najwyższej 
wartości zmiany.” 
2. Zmiana porządkowa 

„6. Wypłaty gotówki: 
1) w oddziałach PKO BP SA: 
0,00” 
2) w agencjach PKO BP SA: 
0,00” 

„5. Wpłaty i wypłaty gotówki w 
oddziałach lub w agencjach PKO 
BP S.A.: 0 zł” 

Zmiana porządkowa Zmiana porządkowa 

„7. Wpłaty gotówki w walutach 
obcych wnoszone w monetach 

Usunięto pozycję Zmiana porządkowa Zmiana porządkowa 
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na rachunki walutowe - od 
kwoty transakcji 5): x” 

„8. Zmiana rachunku ze 
wspólnego na indywidualny i 
odwrotnie: x” 

Usunięto pozycję Zmiana porządkowa Zmiana porządkowa 

„9. Sporządzenie i przekazanie 
pocztą na terenie kraju 
zestawienia transakcji 
płatniczych (wyciągu, zbiorczego 
zestawienia transakcji) częściej 
niż raz 
w miesiącu – każdorazowo: 6,00” 

„6. Sporządzenie i przekazanie 
pocztą na terenie kraju 
zestawienia transakcji 
płatniczych (wyciągu, zbiorczego 
zestawienia transakcji) częściej 
niż raz 
w miesiącu – każdorazowo: 6zł” 

Zmiana porządkowa Zmiana porządkowa 

„10. Powiadomienia o bieżących 
zdarzeniach związanych z 
posiadanym rachunkiem oraz 
wykorzystywaną usługą 
bankowości elektronicznej: 
1) pocztą elektroniczną: x 
2) powiadamianie SMS - opłaty 
pobierane w miesięcznych 
cyklach rozliczeniowych, 
liczonych od dnia aktywowania 
usługi: 
a) pakiet 40 SMS - miesięczna 
opłata abonamentowa: x 
b) każdy SMS ponad pakiet oraz 
SMS bez pakietu - opłata 
pobierana zbiorczo: x” 

Usunięto pozycję Zmiana porządkowa Zmiana porządkowa 

„2a) Tryb zwykły – realizacja polecenia 

przelewu SEPA z datą waluty „tomnext”. 
3) Brak możliwości realizacji polecenia 

przelewu do ZUS i Urzędu Skarbowego 
4) Opłata pobierana miesięcznie z dołu, 
uzależniona od liczby autoryzowanych 

transakcji, przy pomocy kodów 

jednorazowych z karty. 
5) Nie dotyczy rachunków prowadzonych 

w celu spłaty kredytu lub pożyczki 

zabezpieczonych hipotecznie i kredytów 
gotówkowych Aurum, Platinium z 

przeznaczeniem na częściową albo 

całkowitą spłatę kredytu.” 

„1 Przelew SEPA Standard oznacza dzień 

udostępnienia kwoty przelewu 
zagranicznego nie później niż 

następnego dnia roboczego 

następującego po dniu otrzymania 
dyspozycji przelewu. 
2 Brak możliwości realizacji polecenia 

przelewu do ZUS i Urzędu Skarbowego. 
3 Opłata pobierana miesięcznie z dołu, 

uzależniona od liczby autoryzowanych 

transakcji, przy pomocy kodów 
jednorazowych z karty.” 

 

Zmiana porządkowa Zmiana porządkowa 

 
 
CZĘŚĆ I. RACHUNKI BANKOWE W OFERCIE 
DZIAŁ V. Podstawowy Rachunek Płatniczy 
 
1. Podstawowy Rachunek Płatniczy - dotychczasowa nazwa CZĘŚĆ I. RACHUNKI BANKOWE zostaje zmieniona na: CZĘŚĆ I. 
RACHUNKI BANKOWE W OFERCIE. 
 
2. Dotychczasowy DZIAŁ IIIA. PODSTAWOWY RACHUNEK PŁATNICZY zostaje zamieniony na DZIAŁ V. PODSTAWOWY RACHUNEK 
PŁATNICZY. 
 
3. Wskazane poniżej pozycje oraz sekcje Podstawowego Rachunku Płatniczego otrzymują nowe brzmienie lub zmieniają numerację 
lub położenie w Taryfie: 
 

Gdzie i co się zmienia: Powód 
(okoliczność faktyczna) zmiany Podstawa prawna zmiany 

Przed zmianą: Po zmianie: 

„CZĘŚĆ I. RACHUNKI 
BANKOWE” 

„CZĘŚĆ I. RACHUNKI BANKOWE 
W OFERCIE” 

Zmiana porządkowa Zmiana porządkowa 

„DZIAŁ IIIA. PODSTAWOWY 
RACHUNEK PŁATNICZY” 

„DZIAŁ V. PODSTAWOWY 
RACHUNEK PŁATNICZY” 

Zmiana porządkowa Zmiana porządkowa 

„7. Przewalutowanie transakcji 
płatniczej dokonanej kartą 
wydaną w ramach organizacji 
Visa w walucie innej niż waluta 
polska, rozliczonych na rachunku 
głównym 
prowadzonym w złotych (w tym 
transgranicznej transakcji 
płatniczej przy użyciu karty 
debetowej do płatności 
bezgotówkowych oraz 
transgranicznej transakcji 
płatniczej przy użyciu karty 
debetowej do płatności 

„7. Przewalutowanie transakcji 
płatniczej dokonanej kartą 
wydaną w ramach organizacji 
Visa w walucie innej niż waluta 
polska, rozliczonych na 
rachunku głównym 
prowadzonym w złotych (w tym 
transgranicznej transakcji 
płatniczej przy użyciu karty 
debetowej do płatności 
bezgotówkowych oraz 
transgranicznej transakcji 
płatniczej przy użyciu karty 
debetowej do płatności 

Dane GUS wg stanu na 
październik 2022 - zmiana 
rocznych wskaźników cen 
towarów i usług 
konsumpcyjnych o 17,9% r/r 
 

Regulamin  podstawowego 
rachunku płatniczego §11 ust 1 
pkt 1) 
„zmiany miesięcznych lub 
kwartalnych lub półrocznych lub 
rocznych wskaźników cen 
towarów i usług 
konsumpcyjnych, 
publikowanych przez Główny 
Urząd Statystyczny, o co 
najmniej 0,10 punktu 
procentowego; w przypadku 
zmiany więcej niż jednego 
wskaźnika, podstawą do zmiany 
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gotówkowych) – od wartości 
transakcji płatniczej: 3,5% 

gotówkowych) – od wartości 
transakcji płatniczej: 4% 

jest wskaźnik o najwyższej 
wartości zmiany.” 
 

„17. Realizacja polecenia 
przelewu 
zagranicznego/walutowe: 
1) w trybie zwykłym 5): 

„17. Realizacja polecenia 
przelewu 
zagranicznego/walutowe: 
1) Standard: 

1. Zmiana nazewnictwa 
2. Zmiana porządkowa 

Regulamin podstawowego 
rachunku płatniczego §11 ust 1 
pkt 6) 
„konieczności dostosowania 
postanowień Taryfy do 
postanowień innych wzorców 
umów PKO Banku Polskiego SA, 
w zakresie dotyczącym tytułów 
opłat i prowizji, niewpływającym 
na wysokość pobieranych opłat i 
prowizji oraz warunki ich 
pobierania” 
2. Zmiana porządkowa 

„17. 1) c) polecenie przelewu do 
banków zagranicznych (inne niż 
polecenie przelewu SEPA) 5a) 
mających siedzibę w EOG 6)” 

„17. 1) c) polecenie przelewu do 
banków zagranicznych (inne niż 
polecenie przelewu SEPA) 5 
mających siedzibę w EOG 6” 

Zmiana porządkowa Zmiana porządkowa 

„17. 2) w trybie pilnym 7)” „17. 2) Pilny:” 1. Zmiana nazewnictwa 
2. Zmiana porządkowa 

Regulamin podstawowego 
rachunku płatniczego §11 ust 1 
pkt 6) 
„konieczności dostosowania 
postanowień Taryfy do 
postanowień innych wzorców 
umów PKO Banku Polskiego SA, 
w zakresie dotyczącym tytułów 
opłat i prowizji, niewpływającym 
na wysokość pobieranych opłat i 
prowizji oraz warunki ich 
pobierania” 
2. Zmiana porządkowa 

„18. 2) zlecenie czynności 
dodatkowych do zrealizowanego 
przelewu 
zagranicznego/walutowego, dot.: 
uzupełnień, zmian, zapytań, 
anulowań 8)” 

„18. 2) zlecenie czynności 
dodatkowych do zrealizowanego 
przelewu 
zagranicznego/walutowego, dot.: 
uzupełnień, zmian, zapytań, 
anulowań 7” 

Zmiana porządkowa Zmiana porządkowa 

„1) Opłata pobierana po zrealizowaniu 5 
w danym miesiącu kalendarzowym: 

poleceń przelewu wewnętrznego na 

pozostałe rachunki lub poleceń przelewu 
standardowego lub zleceń zmiennych 

lub zleceń stałych lub poleceń przelewu 

SEPA w trybie zwykłym, przy czym 
opłaty nie pobiera się w przypadkach 

wskazanych w przypisie nr 2. 
2) Opłaty nie pobiera się w przypadku 
przekazania środków na: 

1) rachunek PKO Konto Dziecka i 

posiadania dostępu do usług 
bankowości elektronicznej do rachunku 

PKO Konto Dziecka, 

2) rachunek Karty PKO Junior tego 
samego Posiadacza, 

3) rachunek Pierwsze Konto 

Oszczędnościowe dziecka z 
Podstawowego rachunku płatniczego 

rodzica. 
3) Przelew zagraniczny/walutowy w 
walucie Euro w ramach obszaru SEPA - 

wszystkie kraje UE (w tym Polska) oraz 

inne kraje prezentowane na stronach 
internetowych PKO BP SA 

www.pkobp.pl. 
4) Opłata za realizację nie jest pobierana 
w przypadku przelewu 

zagranicznego/walutowego 

podlegającego tzw. ustawie 
antyspreadowej (ustawa z dnia 29 lipca 

2011 r. o zmianie ustawy – Prawo 

bankowe oraz niektórych innych ustaw). 
5) Tryb zwykły - realizacja przelewu 

zagranicznego/walutowego z datą 

waluty „spot”, z wyjątkiem Polecenia 
przelewu SEPA z datą waluty „tomnext”. 
5a) Przelew zagraniczny w euro do 

banków w EOG rozliczany w formie 
gotówkowej zgodnie z Częścią IV. 
6) EOG - Europejski Obszar Gospodarczy 

obejmujący państwa wymienione na 
liście krajów dostępnej na stronie 

internetowej. 

„1 Opłata pobierana po zrealizowaniu 5 
w danym miesiącu kalendarzowym: 

poleceń przelewu wewnętrznego na 

pozostałe rachunki lub poleceń przelewu 
standardowego lub zleceń zmiennych 

lub zleceń stałych lub poleceń przelewu 

SEPA Standard , przy czym opłaty nie 
pobiera się w przypadkach wskazanych 

w przypisie nr 2. 
2 Opłaty nie pobiera się w przypadku 
przekazania środków na: 

1) rachunek PKO Konto Dziecka i 

posiadania dostępu do usług 
bankowości elektronicznej do rachunku 

PKO Konto Dziecka, 

2) rachunek Karty PKO Junior tego 
samego Posiadacza, 

3) rachunek Pierwsze Konto 

Oszczędnościowe dziecka z 
Podstawowego rachunku płatniczego 

rodzica. 
3 Przelew zagraniczny/walutowy w 
walucie Euro w ramach obszaru SEPA - 

wszystkie kraje UE (w tym Polska) oraz 

inne kraje prezentowane na stronach 
internetowych PKO BP S.A. 

www.pkobp.pl. 
4 Opłata za realizację nie jest pobierana 
w przypadku przelewu 

zagranicznego/walutowego 

podlegającego tzw. ustawie 
antyspreadowej (ustawa z dnia 29 lipca 

2011 r. o zmianie ustawy – Prawo 

bankowe oraz niektórych innych ustaw). 
5 Przelew zagraniczny w euro do banków 

w EOG rozliczany w formie gotówkowej 

zgodnie z Częścią VI. 
6 EOG - Europejski Obszar Gospodarczy 

obejmujący państwa wymienione na 

liście krajów dostępnej na stronie 
internetowej. 
7 Opłata pobierana za dyspozycję 

złożoną przez Klienta lub w wyniku 
zwrotu środków bez uprzedniej 

dyspozycji Klienta albo za odzyskanie 

Zmiana porządkowa Zmiana porządkowa 
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7) Tryb pilny - realizacja przelewu 

zagranicznego/walutowego z datą 

waluty "tomnext" (z wyłączeniem 
Polecenia przelewu SEPA) albo 

„overnight". Waluty, w których możliwa 

jest realizacja wskazane są w 
Komunikacie. 
8) Opłata pobierana za dyspozycję 

złożoną przez Klienta lub w wyniku 
zwrotu środków bez uprzedniej 

dyspozycji Klienta albo za odzyskanie 

środków przez PKO BP SA, w związku z 
pisemną dyspozycją Klienta.” 

środków przez PKO BP S.A., w związku z 

pisemną dyspozycją Klienta.” 

 

 
 
CZĘŚĆ I. RACHUNKI BANKOWE W OFERCIE 
DZIAŁ VI. RACHUNKI SZKOLNEJ KASY OSZCZĘDNOŚCI 
 
1. RACHUNKI SZKOLNEJ KASY OSZCZĘDNOŚCI dotychczasowa nazwa CZĘŚĆ I. RACHUNKI BANKOWE zostaje zmieniona na: CZĘŚĆ 
I. RACHUNKI BANKOWE W OFERCIE. 
 
2. Dotychczasowy DZIAŁ IV. RACHUNKI SZKOLNEJ KASY OSZCZĘDNOŚCI zostaje zamieniony na DZIAŁ VI. RACHUNKI SZKOLNEJ 
KASY OSZCZĘDNOŚCI. 
 
3. Wskazane poniżej pozycje oraz sekcje Rachunków Szkolnej Kasy Oszczędności otrzymują nowe brzmienie lub zmieniają numerację 
lub położenie w Taryfie: 
 

Gdzie i co się zmienia: Powód 
(okoliczność faktyczna) zmiany Podstawa prawna zmiany 

Przed zmianą: Po zmianie: 

„CZĘŚĆ I. RACHUNKI 
BANKOWE” 

„CZĘŚĆ I. RACHUNKI BANKOWE 
W OFERCIE” 

Zmiana porządkowa Zmiana porządkowa 

„DZIAŁ IV. RACHUNKI SZKOLNEJ 
KASY OSZCZĘDNOŚCI” 

„DZIAŁ VI. RACHUNKI SZKOLNEJ 
KASY OSZCZĘDNOŚCI” 

Zmiana porządkowa Zmiana porządkowa 

 
 
CZĘŚĆ II. RACHUNKI BANKOWE WYCOFANE Z OFERTY 
DZIAŁ I. Rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe oraz karty debetowe w formie tradycyjnej 
 
1. Superkonto (umowy zawarte do 13 marca 2011 r.) dotychczasowa nazwa CZĘŚĆ I. RACHUNKI BANKOWE zostaje zmieniona na: 
CZĘŚĆ II. RACHUNKI BANKOWE WYCOFANE Z OFERTY. 
 
2. Dotychczasowy DZIAŁ VI. RACHUNKI BANKOWE WYCOFANE Z OFERTY ORAZ KARTY DEBETOWE W FORMIE TRADYCYJNEJ - 
TABELA NR 2 zostaje zamieniony na DZIAŁ I. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE ORAZ KARTY DEBETOWE W 
FORMIE TRADYCYJNEJ. 
 
3. Wskazane poniżej pozycje oraz sekcje Superkonta (umowy zawarte do 13 marca 2011 r.) otrzymują nowe brzmienie lub zmieniają 
numerację lub położenie w Taryfie: 
 

Gdzie i co się zmienia: Powód 
(okoliczność faktyczna) zmiany Podstawa prawna zmiany 

Przed zmianą: Po zmianie: 

„CZĘŚĆ I. RACHUNKI 
BANKOWE” 

„CZĘŚĆ II. RACHUNKI 
BANKOWE WYCOFANE Z 
OFERTY” 

Zmiana porządkowa Zmiana porządkowa 

„DZIAŁ VI. RACHUNKI 
BANKOWE WYCOFANE Z 
OFERTY ORAZ KARTY 
DEBETOWE W FORMIE 
TRADYCYJNEJ - TABELA NR 2” 

„DZIAŁ I. RACHUNKI 
OSZCZĘDNOŚCIOWO-
ROZLICZENIOWE ORAZ KARTY 
DEBETOWE W FORMIE 
TRADYCYJNEJ” 

Zmiana porządkowa Zmiana porządkowa 

„3. 4) za pośrednictwem systemu 
SORBNET: 30,00” 

„3. 4) za pośrednictwem 
systemu SORBNET: 45 zł” 

Dane GUS wg stanu na 
październik 2022 - zmiana 
rocznych wskaźników cen 
towarów i usług 
konsumpcyjnych o 17,9% r/r 
 
 

Ogólne warunki §15 ust 1 pkt 1) 
„zmiany miesięcznych lub 
kwartalnych lub półrocznych lub 
rocznych wskaźników cen 
towarów i usług 
konsumpcyjnych, 
publikowanych przez Główny 
Urząd Statystyczny, o co 
najmniej 0,10 punktu 
procentowego; w przypadku 
zmiany więcej niż jednego 
wskaźnika, podstawą do zmiany 
jest wskaźnik o najwyższej 
wartości zmiany.” 

„4. 1) polecenie przelewu SEPA w 
trybie zwykłym: 2a)” 

„4. 1) polecenie przelewu SEPA 
Standard: 3” 

1. Zmiana nazewnictwa 
2. Zmiana porządkowa 

1. Ogólne warunki §15 ust 1 pkt 
6) 
„konieczności dostosowania 
postanowień Taryfy do 
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postanowień innych wzorców 
umów PKO Banku Polskiego SA, 
w zakresie dotyczącym tytułów 
opłat i prowizji, niewpływającym 
na wysokość pobieranych opłat i 
prowizji oraz warunki ich 
pobierania” 
2. Zmiana porządkowa 

„4. 2) pozostałe przelewy 
zagraniczne/walutowe: zgodnie z 
Częścią V” 

„4. 2) pozostałe przelewy 
zagraniczne/walutowe: zgodnie z 
Częścią VII” 

Zmiana porządkowa Zmiana porządkowa 

„7. Obsługa karty debetowej - 
opłata roczna: 39,00” 

„8. Obsługa karty debetowej - 
opłata roczna: 39 zł” 

Zmiana porządkowa Zmiana porządkowa 

„8. Obsługa karty debetowej - 
opłata miesięczna: x” 

„7. Obsługa karty debetowej - 
opłata miesięczna: x” 

Zmiana porządkowa Zmiana porządkowa 

„11. Przewalutowanie transakcji 
płatniczej dokonanej kartą 
wydaną w ramach organizacji 
Visa w walucie innej niż waluta 
polska, rozliczonych na rachunku 
głównym prowadzonym w 
złotych (w tym transgranicznej 
transakcji płatniczej przy użyciu 
karty debetowej do płatności 
bezgotówkowych oraz 
transgranicznej 
transakcji płatniczej przy użyciu 
karty debetowej do płatności 
gotówkowych) – od wartości 
transakcji 
płatniczej: 3,5%” 

„11. Przewalutowanie transakcji 
płatniczej dokonanej kartą 
wydaną w ramach organizacji 
Visa w walucie innej niż waluta 
polska, rozliczonych na 
rachunku głównym 
prowadzonym w złotych (w tym 
transgranicznej transakcji 
płatniczej przy użyciu karty 
debetowej do płatności 
bezgotówkowych oraz 
transgranicznej transakcji 
płatniczej przy użyciu karty 
debetowej do płatności 
gotówkowych) – od wartości 
transakcji płatniczej: 4%” 

Dane GUS wg stanu na 
październik 2022 - zmiana 
rocznych wskaźników cen 
towarów i usług 
konsumpcyjnych o 17,9% r/r 
 

Ogólne warunki §15 ust 1 pkt 1) 
„zmiany miesięcznych lub 
kwartalnych lub półrocznych lub 
rocznych wskaźników cen 
towarów i usług 
konsumpcyjnych, 
publikowanych przez Główny 
Urząd Statystyczny, o co 
najmniej 0,10 punktu 
procentowego; w przypadku 
zmiany więcej niż jednego 
wskaźnika, podstawą do zmiany 
jest wskaźnik o najwyższej 
wartości zmiany.” 
 
 

Brak pozycji  „12. Wpłaty gotówki przy użyciu 
karty debetowej PKO Ekspres 
lub przy użyciu BLIK - za każdą 
transakcję od jej wartości: 
1) we wpłatomatach PKO BP 
S.A.: 0 zł 
2) we wpłatomatach innych niż 
PKO BP S.A. w kraju 4: 0,5% nie 
mniej niż 2 zł” 

1. Wprowadzenie nowej usługi 
2. Zmiana porządkowa 

1. Ogólne warunki §15 ust 3 
„W przypadku pierwszego 
podwyższenia opłat lub prowizji, 
których wysokość do tej pory 
wynosiła: 
1) 0 zł – opłata w wyniku 
podwyższenia nie może 
przekroczyć 50 zł, 
2) 0% – prowizja w wyniku 
podwyższenia nie może wynosić 
więcej niż 2%” 
2. Zmiana porządkowa 

„12. Wypłaty gotówki w 
oddziałach lub agencjach PKO 
BP SA: 0,00” 

Usunięto pozycję Zmiana porządkowa Zmiana porządkowa 

„13. 4) towarzysząca transakcji 
bezgotówkowej (Cashback) - za 
każdą transakcję: 1,00” 

„13. 4) towarzysząca transakcji 
bezgotówkowej (Cashback) - za 
każdą transakcję: 2 zł” 

1. Dane GUS wg stanu na 
październik 2022 - zmiana 
rocznych wskaźników cen 
towarów i usług 
konsumpcyjnych o 17,9% r/r 
2. Zmiana porządkowa 

1. Ogólne warunki §15 ust 1 pkt 
1) 
„zmiany miesięcznych lub 
kwartalnych lub półrocznych lub 
rocznych wskaźników cen 
towarów i usług 
konsumpcyjnych, 
publikowanych przez Główny 
Urząd Statystyczny, o co 
najmniej 0,10 punktu 
procentowego; w przypadku 
zmiany więcej niż jednego 
wskaźnika, podstawą do zmiany 
jest wskaźnik o najwyższej 
wartości zmiany.” 
2. Zmiana porządkowa 

„13. 5) w urzędach pocztowych 
w kraju: 3% nie mniej niż 5,00 
6) w oddziałach banków innych 
niż PKO BP SA lub punktach 
świadczących usługi wypłaty 
gotówki 
w terminalu płatniczym (w tym 
transgraniczne transakcje 
płatnicze przy użyciu karty 
debetowej do 
płatności gotówkowych): 3% nie 
mniej niż 10,00” 

„13. 5) w oddziałach banków 
innych niż PKO BP S.A., urzędach 
pocztowych lub punktach 
świadczących usługi wypłaty 
gotówki w terminalu płatniczym 
(w tym transgraniczne 
transakcje płatnicze przy użyciu 
karty debetowej do płatności 
gotówkowych): 3% nie mniej niż 
10 zł” 

1. Dane GUS wg stanu na 
październik 2022 - zmiana 
rocznych wskaźników cen 
towarów i usług 
konsumpcyjnych o 17,9% r/r 
2. Zmiana porządkowa 

1. Ogólne warunki §15 ust 1 pkt 
1) 
„zmiany miesięcznych lub 
kwartalnych lub półrocznych lub 
rocznych wskaźników cen 
towarów i usług 
konsumpcyjnych, 
publikowanych przez Główny 
Urząd Statystyczny, o co 
najmniej 0,10 punktu 
procentowego; w przypadku 
zmiany więcej niż jednego 
wskaźnika, podstawą do zmiany 
jest wskaźnik o najwyższej 
wartości zmiany.” 
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2. Zmiana porządkowa 

„14. Zmiana rachunku ze 
wspólnego na indywidualny i 
odwrotnie: 30,00” 

„14. Zmiana rachunku ze 
wspólnego na indywidualny i 
odwrotnie: 25 zł” 

1. Obniżenie opłaty 
2. Zmiana porządkowa 
 

1. Ogólne warunki §15 ust 6 
„Niezależnie od okoliczności 
wymienionych w ust. 1, PKO 
Bank Polski SA w każdym czasie 
ma prawo dokonać zmian opłat 
lub prowizji określonych w 
Taryfie polegających na ich 
obniżeniu, zmianach warunków 
ich pobierania na korzystniejsze 
dla Klienta lub zaprzestaniu ich 
pobierania.” 
2. Zmiana porządkowa 

„15. Przeprowadzenie autoryzacji 
przelewu oraz ustanowienia, 
modyfikacji lub usunięcia 
zlecenia 
płatniczego/odbiorcy przy użyciu 
kodu jednorazowego za 
pośrednictwem usługi 
bankowości elektronicznej 
lub usługi bankowości 
telefonicznej 3): 0,29” 

„15. Przeprowadzenie autoryzacji 
przelewu oraz ustanowienia, 
modyfikacji lub usunięcia 
zlecenia płatniczego/odbiorcy 
przy użyciu kodu jednorazowego 
za pośrednictwem usługi 
bankowości elektronicznej lub 
usługi bankowości telefonicznej5: 
0,50 zł” 

1. Dane GUS wg stanu na 
październik 2022 - zmiana 
rocznych wskaźników cen 
towarów i usług 
konsumpcyjnych o 17,9% r/r 
2. Zmiana porządkowa 

1. Ogólne warunki §15 ust 1 pkt 
1) 
„zmiany miesięcznych lub 
kwartalnych lub półrocznych lub 
rocznych wskaźników cen 
towarów i usług 
konsumpcyjnych, 
publikowanych przez Główny 
Urząd Statystyczny, o co 
najmniej 0,10 punktu 
procentowego; w przypadku 
zmiany więcej niż jednego 
wskaźnika, podstawą do zmiany 
jest wskaźnik o najwyższej 
wartości zmiany.” 
2. Zmiana porządkowa 

„17. 2) powiadamianie SMS - 
opłaty pobierane w 
miesięcznych cyklach 
rozliczeniowych, liczonych od 
dnia aktywowania usługi: 
a) pakiet 40 SMS - miesięczna 
opłata abonamentowa: 6,00 
b) każdy SMS ponad pakiet oraz 
SMS bez pakietu – opłata 
pobierana zbiorczo: 0,30” 

„17. 2) powiadamianie SMS 6 - 
opłaty pobierane w 
miesięcznych cyklach 
rozliczeniowych, liczonych od 
dnia aktywowania usługi: 
a) pakiet 40 SMS - miesięczna 
opłata abonamentowa: 10 zł 
b) każdy SMS ponad pakiet oraz 
SMS bez pakietu – opłata 
pobierana zbiorczo: 0,50 zł” 

1. Dane GUS wg stanu na 
październik 2022 - zmiana 
rocznych wskaźników cen 
towarów i usług 
konsumpcyjnych o 17,9% r/r 
2. Zmiana porządkowa 

1. Ogólne warunki §15 ust 1 pkt 
1) 
„zmiany miesięcznych lub 
kwartalnych lub półrocznych lub 
rocznych wskaźników cen 
towarów i usług 
konsumpcyjnych, 
publikowanych przez Główny 
Urząd Statystyczny, o co 
najmniej 0,10 punktu 
procentowego; w przypadku 
zmiany więcej niż jednego 
wskaźnika, podstawą do zmiany 
jest wskaźnik o najwyższej 
wartości zmiany.” 
2. Zmiana porządkowa 

„18. Przekazywanie informacji o 
zmianach sald na skrzynkę 
poczty internetowej - miesięczna 
opłata abonamentowa: 3,00” 

„18. Przekazywanie informacji o 
zmianach sald na skrzynkę 
poczty internetowej - miesięczna 
opłata abonamentowa 6: 3 zł” 

Zmiana porządkowa Zmiana porządkowa 

„19. Dzienne powiadamianie 
SMS o wysokości salda lub 5 
ostatnich transakcjach na 
rachunku w ramach usługi 
"Informacja SMS" - miesięczna 
opłata abonamentowa: 7,00” 

„19. Dzienne powiadamianie 
SMS o wysokości salda lub 5 
ostatnich transakcjach na 
rachunku w ramach usługi 
"Informacja SMS" - miesięczna 
opłata abonamentowa 6: 7 zł” 

Zmiana porządkowa Zmiana porządkowa 

„20. Pakiet "INFO" obejmujący 
usługi wymienione w pkt 18 i 19 
– miesięczna opłata 
abonamentowa: 8,00” 

„20. Pakiet "INFO" obejmujący 
usługi wymienione w pkt 18 i 19 
– miesięczna opłata 
abonamentowa 6: 8 zł” 

Zmiana porządkowa Zmiana porządkowa 

„21. Sprawdzenie salda na 
rachunku w bankomacie przy 
użyciu karty debetowej PKO 
Ekspres: 0,00” 

Usunięto pozycję Zmiana porządkowa Zmiana porządkowa 

„22. Wydrukowanie w 
bankomacie PKO BP SA, przy 
użyciu karty debetowej PKO 
Ekspres, informacji o: 
1) wysokości salda 
rachunku/wolnych środków - za 
każdy wydruk: 1,99 
2) ostatnich 5 transakcjach 
rozliczonych na rachunku - za 
każdy wydruk: 1,99” 

„21. Wydrukowanie w 
bankomacie PKO BP S.A., przy 
użyciu karty debetowej PKO 
Ekspres, informacji o wysokości 
salda rachunku/wolnych 
środków lub o ostatnich 5 
transakcjach rozliczonych na 
rachunku - za każdy wydruk: 
1,99 zł” 

Zmiana porządkowa Zmiana porządkowa 

„23. Sporządzenie i wysłanie 
zawiadomienia/monitu 
związanego z powstaniem 

„22. Sporządzenie i wysłanie 
zawiadomienia/monitu 
związanego z powstaniem 

Zmiana porządkowa Zmiana porządkowa 
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zadłużenia przeterminowanego: 
4,00” 

zadłużenia przeterminowanego: 
4 zł” 

„1) Dotyczy transakcji bezgotówkowych 

wykonanych kartą debetową 
dokonanych w okresie, za który 

pobierana jest miesięczna opłata za 

rachunek. W przypadku zwrotu towaru 
zakupionego kartą lub anulowania 

transakcji zakupu, kwota transakcji 

zwróconej lub 
anulowanej zmniejsza wysokość 

transakcji bezgotówkowych dokonanych 

kartą. W przypadku, gdy do rachunku 
wydano więcej niż jedną kartę, 

transakcji bezgotówkowe wykonane 

kartami sumują się. 
2) Opłaty nie pobiera się w przypadku 

przekazania środków na: 

1) rachunek PKO Konto Dziecka i 
posiadania dostępu do usług 

bankowości elektronicznej do rachunku 

PKO Konto Dziecka, 
2) rachunek Karty PKO Junior tego 

samego Posiadacza, 

3) rachunek Pierwsze Konto 
Oszczędnościowe dziecka z rachunku 

oszczędnościowo-rozliczeniowego 

rodzica. 
2a) Tryb zwykły – realizacja polecenia 

przelewu SEPA z datą waluty „tomnext”. 
3) Opłata pobierana miesięcznie z dołu, 
uzależniona od liczby autoryzowanych 

transakcji, przy pomocy kodów 

jednorazowych z karty.” 

„1 Dotyczy transakcji bezgotówkowych 

wykonanych kartą debetową 
dokonanych w okresie, za który 

pobierana jest miesięczna opłata za 

rachunek. W przypadku zwrotu towaru 
zakupionego kartą lub anulowania 

transakcji zakupu, kwota transakcji 

zwróconej lub anulowanej zmniejsza 
wysokość transakcji bezgotówkowych 

dokonanych kartą. W przypadku, gdy do 

rachunku wydano więcej niż jedną kartę, 
transakcji bezgotówkowe wykonane 

kartami sumują się. 
2 Opłaty nie pobiera się w przypadku 
przekazania środków na: 

1) rachunek PKO Konto Dziecka i 

posiadania dostępu do usług 
bankowości elektronicznej do rachunku 

PKO Konto Dziecka, 

2) rachunek Karty PKO Junior tego 
samego Posiadacza, 

3) rachunek Pierwsze Konto 

Oszczędnościowe dziecka z rachunku 
oszczędnościowo-rozliczeniowego 

rodzica. 
3  Przelew SEPA Standard oznacza dzień 
udostępnienia kwoty przelewu 

zagranicznego nie później niż 

następnego dnia roboczego 
następującego po dniu otrzymania 

dyspozycji przelewu. 

4 Data uruchomienia i dostępność 
usługi zostaną podane w komunikacie. 
5 Opłata pobierana miesięcznie z dołu, 

uzależniona od liczby autoryzowanych 
transakcji, przy pomocy kodów 

jednorazowych z karty. 
6 Nie dotyczy powiadomień o 
obciążeniach na koncie wysyłanych bez 

opłat po każdej wykonanej przez Ciebie 

transakcji oraz marży przy 
przewalutowaniach transakcji 

dokonanych przy użyciu karty.” 

Zmiana porządkowa Zmiana porządkowa 

 
 
4. Superkonto (umowy zawarte od 14 marca 2011 r.) dotychczasowa nazwa CZĘŚĆ I. RACHUNKI BANKOWE zostaje zmieniona na: 
CZĘŚĆ II. RACHUNKI BANKOWE WYCOFANE Z OFERTY. 
 
5. Dotychczasowy DZIAŁ VI. RACHUNKI BANKOWE WYCOFANE Z OFERTY ORAZ KARTY DEBETOWE W FORMIE TRADYCYJNEJ - 
TABELA NR 2 zostaje zamieniony na DZIAŁ I. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE ORAZ KARTY DEBETOWE W 
FORMIE TRADYCYJNEJ. 
 
6. Wskazane poniżej pozycje oraz sekcje Superkonta (umowy zawarte od 14 marca 2011 r.) otrzymują nowe brzmienie lub zmieniają 
numerację lub położenie w Taryfie: 
 

Gdzie i co się zmienia: Powód 
(okoliczność faktyczna) zmiany Podstawa prawna zmiany 

Przed zmianą: Po zmianie: 

„CZĘŚĆ I. RACHUNKI 
BANKOWE” 

„CZĘŚĆ II. RACHUNKI 
BANKOWE WYCOFANE Z 
OFERTY” 

Zmiana porządkowa Zmiana porządkowa 

„DZIAŁ VI. RACHUNKI 
BANKOWE WYCOFANE Z 
OFERTY ORAZ KARTY 
DEBETOWE W FORMIE 
TRADYCYJNEJ - TABELA NR 2” 

„DZIAŁ I. RACHUNKI 
OSZCZĘDNOŚCIOWO-
ROZLICZENIOWE ORAZ KARTY 
DEBETOWE W FORMIE 
TRADYCYJNEJ.” 

Zmiana porządkowa Zmiana porządkowa 

„3. 4) za pośrednictwem systemu 
SORBNET: 30,00” 

„3. 4) za pośrednictwem 
systemu SORBNET: 45 zł” 

Dane GUS wg stanu na 
październik 2022 - zmiana 
rocznych wskaźników cen 
towarów i usług 
konsumpcyjnych o 17,9% r/r 
 

Ogólne warunki §15 ust 1 pkt 1) 
„zmiany miesięcznych lub 
kwartalnych lub półrocznych lub 
rocznych wskaźników cen 
towarów i usług 
konsumpcyjnych, 
publikowanych przez Główny 
Urząd Statystyczny, o co 
najmniej 0,10 punktu 
procentowego; w przypadku 
zmiany więcej niż jednego 
wskaźnika, podstawą do zmiany 
jest wskaźnik o najwyższej 
wartości zmiany.” 
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„4. 1) polecenie przelewu SEPA w 
trybie zwykłym: 2a)” 

„4. 1) polecenie przelewu SEPA 
Standard: 3” 

1. Zmiana nazewnictwa 
2. Zmiana porządkowa 

1. Ogólne warunki §15 ust 1 pkt 
6) 
„konieczności dostosowania 
postanowień Taryfy do 
postanowień innych wzorców 
umów PKO Banku Polskiego SA, 
w zakresie dotyczącym tytułów 
opłat i prowizji, niewpływającym 
na wysokość pobieranych opłat i 
prowizji oraz warunki ich 
pobierania” 
2. Zmiana porządkowa 

„4. 2) pozostałe przelewy 
zagraniczne/walutowe: zgodnie z 
Częścią V” 

„4. 2) pozostałe przelewy 
zagraniczne/walutowe: zgodnie z 
Częścią VII” 

Zmiana porządkowa Zmiana porządkowa 

„7. Obsługa karty debetowej - 
opłata roczna: x” 

„8. Obsługa karty debetowej - 
opłata roczna: x” 

Zmiana porządkowa Zmiana porządkowa 

„8. Obsługa karty debetowej - 
opłata miesięczna: 3,50” 

„7. Obsługa karty debetowej - 
opłata miesięczna: 3,50 zł” 

Zmiana porządkowa Zmiana porządkowa 

„11. Przewalutowanie transakcji 
płatniczej dokonanej kartą 
wydaną w ramach organizacji 
Visa w walucie innej niż waluta 
polska, rozliczonych na rachunku 
głównym prowadzonym w 
złotych (w tym transgranicznej 
transakcji płatniczej przy użyciu 
karty debetowej do płatności 
bezgotówkowych oraz 
transgranicznej 
transakcji płatniczej przy użyciu 
karty debetowej do płatności 
gotówkowych) – od wartości 
transakcji 
płatniczej: 3,5%” 

„11. Przewalutowanie transakcji 
płatniczej dokonanej kartą 
wydaną w ramach organizacji 
Visa w walucie innej niż waluta 
polska, rozliczonych na 
rachunku głównym 
prowadzonym w złotych (w tym 
transgranicznej transakcji 
płatniczej przy użyciu karty 
debetowej do płatności 
bezgotówkowych oraz 
transgranicznej transakcji 
płatniczej przy użyciu karty 
debetowej do płatności 
gotówkowych) – od wartości 
transakcji płatniczej: 4%” 

Dane GUS wg stanu na 
październik 2022 - zmiana 
rocznych wskaźników cen 
towarów i usług 
konsumpcyjnych o 17,9% r/r 
 

Ogólne warunki §15 ust 1 pkt 1) 
„zmiany miesięcznych lub 
kwartalnych lub półrocznych lub 
rocznych wskaźników cen 
towarów i usług 
konsumpcyjnych, 
publikowanych przez Główny 
Urząd Statystyczny, o co 
najmniej 0,10 punktu 
procentowego; w przypadku 
zmiany więcej niż jednego 
wskaźnika, podstawą do zmiany 
jest wskaźnik o najwyższej 
wartości zmiany.” 
 
 

Brak pozycji  „12. Wpłaty gotówki przy użyciu 
karty debetowej PKO Ekspres 
lub przy użyciu BLIK - za każdą 
transakcję od jej wartości: 
1) we wpłatomatach PKO BP 
S.A.: 0 zł 
2) we wpłatomatach innych niż 
PKO BP S.A. w kraju 4: 0,5% nie 
mniej niż 2 zł” 

1. Wprowadzenie nowej usługi 
2. Zmiana porządkowa 

1. Ogólne warunki §15 ust 3 
„W przypadku pierwszego 
podwyższenia opłat lub prowizji, 
których wysokość do tej pory 
wynosiła: 
1) 0 zł – opłata w wyniku 
podwyższenia nie może 
przekroczyć 50 zł, 
2) 0% – prowizja w wyniku 
podwyższenia nie może wynosić 
więcej niż 2%” 
2. Zmiana porządkowa 

„12. Wypłaty gotówki w 
oddziałach lub agencjach PKO 
BP SA: 0,00” 

Usunięto pozycję Zmiana porządkowa Zmiana porządkowa 

„13. 4) towarzysząca transakcji 
bezgotówkowej (Cashback) - za 
każdą transakcję: 1,00” 

„13. 4) towarzysząca transakcji 
bezgotówkowej (Cashback) - za 
każdą transakcję: 2 zł” 

1. Dane GUS wg stanu na 
październik 2022 - zmiana 
rocznych wskaźników cen 
towarów i usług 
konsumpcyjnych o 17,9% r/r 
2. Zmiana porządkowa 

1. Ogólne warunki §15 ust 1 pkt 
1) 
„zmiany miesięcznych lub 
kwartalnych lub półrocznych lub 
rocznych wskaźników cen 
towarów i usług 
konsumpcyjnych, 
publikowanych przez Główny 
Urząd Statystyczny, o co 
najmniej 0,10 punktu 
procentowego; w przypadku 
zmiany więcej niż jednego 
wskaźnika, podstawą do zmiany 
jest wskaźnik o najwyższej 
wartości zmiany.” 
2. Zmiana porządkowa 

„13. 5) w urzędach pocztowych 
w kraju: 3% nie mniej niż 5,00 
6) w oddziałach banków innych 
niż PKO BP SA lub punktach 
świadczących usługi wypłaty 
gotówki 
w terminalu płatniczym (w tym 
transgraniczne transakcje 
płatnicze przy użyciu karty 
debetowej do 

„13. 5) w oddziałach banków 
innych niż PKO BP S.A., urzędach 
pocztowych lub punktach 
świadczących usługi wypłaty 
gotówki w terminalu płatniczym 
(w tym transgraniczne 
transakcje płatnicze przy użyciu 
karty debetowej do płatności 
gotówkowych): 3% nie mniej niż 
10 zł” 

1. Dane GUS wg stanu na 
październik 2022 - zmiana 
rocznych wskaźników cen 
towarów i usług 
konsumpcyjnych o 17,9% r/r 
2. Zmiana porządkowa 

1. Ogólne warunki §15 ust 1 pkt 
1) 
„zmiany miesięcznych lub 
kwartalnych lub półrocznych lub 
rocznych wskaźników cen 
towarów i usług 
konsumpcyjnych, 
publikowanych przez Główny 
Urząd Statystyczny, o co 
najmniej 0,10 punktu 
procentowego; w przypadku 
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płatności gotówkowych): 3% nie 
mniej niż 10,00” 

zmiany więcej niż jednego 
wskaźnika, podstawą do zmiany 
jest wskaźnik o najwyższej 
wartości zmiany.” 
2. Zmiana porządkowa 

„14. Zmiana rachunku ze 
wspólnego na indywidualny i 
odwrotnie: 30,00” 

„14. Zmiana rachunku ze 
wspólnego na indywidualny i 
odwrotnie: 25 zł” 

1. Obniżenie opłaty 
2. Zmiana porządkowa 
 

1. Ogólne warunki §15 ust 6 
„Niezależnie od okoliczności 
wymienionych w ust. 1, PKO 
Bank Polski SA w każdym czasie 
ma prawo dokonać zmian opłat 
lub prowizji określonych w 
Taryfie polegających na ich 
obniżeniu, zmianach warunków 
ich pobierania na korzystniejsze 
dla Klienta lub zaprzestaniu ich 
pobierania.” 
2. Zmiana porządkowa 

„15. Przeprowadzenie autoryzacji 
przelewu oraz ustanowienia, 
modyfikacji lub usunięcia 
zlecenia 
płatniczego/odbiorcy przy użyciu 
kodu jednorazowego za 
pośrednictwem usługi 
bankowości elektronicznej 
lub usługi bankowości 
telefonicznej 3): 0,29” 

„15. Przeprowadzenie autoryzacji 
przelewu oraz ustanowienia, 
modyfikacji lub usunięcia 
zlecenia płatniczego/odbiorcy 
przy użyciu kodu jednorazowego 
za pośrednictwem usługi 
bankowości elektronicznej lub 
usługi bankowości telefonicznej5: 
0,50 zł” 

1. Dane GUS wg stanu na 
październik 2022 - zmiana 
rocznych wskaźników cen 
towarów i usług 
konsumpcyjnych o 17,9% r/r 
2. Zmiana porządkowa 

1. Ogólne warunki §15 ust 1 pkt 
1) 
„zmiany miesięcznych lub 
kwartalnych lub półrocznych lub 
rocznych wskaźników cen 
towarów i usług 
konsumpcyjnych, 
publikowanych przez Główny 
Urząd Statystyczny, o co 
najmniej 0,10 punktu 
procentowego; w przypadku 
zmiany więcej niż jednego 
wskaźnika, podstawą do zmiany 
jest wskaźnik o najwyższej 
wartości zmiany.” 
2. Zmiana porządkowa 

„17. 2) powiadamianie SMS - 
opłaty pobierane w 
miesięcznych cyklach 
rozliczeniowych, liczonych od 
dnia aktywowania usługi: 
a) pakiet 40 SMS - miesięczna 
opłata abonamentowa: 6,00 
b) każdy SMS ponad pakiet oraz 
SMS bez pakietu – opłata 
pobierana zbiorczo: 0,30” 

„17. 2) powiadamianie SMS 6 - 
opłaty pobierane w 
miesięcznych cyklach 
rozliczeniowych, liczonych od 
dnia aktywowania usługi: 
a) pakiet 40 SMS - miesięczna 
opłata abonamentowa: 10 zł 
b) każdy SMS ponad pakiet oraz 
SMS bez pakietu – opłata 
pobierana zbiorczo: 0,50 zł” 

1. Dane GUS wg stanu na 
październik 2022 - zmiana 
rocznych wskaźników cen 
towarów i usług 
konsumpcyjnych o 17,9% r/r 
2. Zmiana porządkowa 

1. Ogólne warunki §15 ust 1 pkt 
1) 
„zmiany miesięcznych lub 
kwartalnych lub półrocznych lub 
rocznych wskaźników cen 
towarów i usług 
konsumpcyjnych, 
publikowanych przez Główny 
Urząd Statystyczny, o co 
najmniej 0,10 punktu 
procentowego; w przypadku 
zmiany więcej niż jednego 
wskaźnika, podstawą do zmiany 
jest wskaźnik o najwyższej 
wartości zmiany.” 
2. Zmiana porządkowa 

„18. Przekazywanie informacji o 
zmianach sald na skrzynkę 
poczty internetowej - miesięczna 
opłata abonamentowa: 3,00” 

„18. Przekazywanie informacji o 
zmianach sald na skrzynkę 
poczty internetowej - miesięczna 
opłata abonamentowa 6: 3 zł” 

Zmiana porządkowa Zmiana porządkowa 

„19. Dzienne powiadamianie 
SMS o wysokości salda lub 5 
ostatnich transakcjach na 
rachunku w ramach usługi 
"Informacja SMS" - miesięczna 
opłata abonamentowa: 7,00” 

„19. Dzienne powiadamianie 
SMS o wysokości salda lub 5 
ostatnich transakcjach na 
rachunku w ramach usługi 
"Informacja SMS" - miesięczna 
opłata abonamentowa 6: 7 zł” 

Zmiana porządkowa Zmiana porządkowa 

„20. Pakiet "INFO" obejmujący 
usługi wymienione w pkt 18 i 19 
– miesięczna opłata 
abonamentowa: 8,00” 

„20. Pakiet "INFO" obejmujący 
usługi wymienione w pkt 18 i 19 
– miesięczna opłata 
abonamentowa 6: 8 zł” 

Zmiana porządkowa Zmiana porządkowa 

„21. Sprawdzenie salda na 
rachunku w bankomacie przy 
użyciu karty debetowej PKO 
Ekspres: 0,00” 

Usunięto pozycję Zmiana porządkowa Zmiana porządkowa 

„22. Wydrukowanie w 
bankomacie PKO BP SA, przy 
użyciu karty debetowej PKO 
Ekspres, informacji o: 
1) wysokości salda 
rachunku/wolnych środków - za 
każdy wydruk: 1,99 
2) ostatnich 5 transakcjach 
rozliczonych na rachunku - za 
każdy wydruk: 1,99” 

„21. Wydrukowanie w 
bankomacie PKO BP S.A., przy 
użyciu karty debetowej PKO 
Ekspres, informacji o wysokości 
salda rachunku/wolnych 
środków lub o ostatnich 5 
transakcjach rozliczonych na 
rachunku - za każdy wydruk: 
1,99 zł” 

Zmiana porządkowa Zmiana porządkowa 
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„23. Sporządzenie i wysłanie 
zawiadomienia/monitu 
związanego z powstaniem 
zadłużenia przeterminowanego: 
4,00” 

„22. Sporządzenie i wysłanie 
zawiadomienia/monitu 
związanego z powstaniem 
zadłużenia przeterminowanego: 
4 zł” 

Zmiana porządkowa Zmiana porządkowa 

„2) Opłaty nie pobiera się w przypadku 

przekazania środków na: 
1) rachunek PKO Konto Dziecka i 

posiadania dostępu do usług 

bankowości elektronicznej do rachunku 
PKO Konto Dziecka, 

2) rachunek Karty PKO Junior tego 

samego Posiadacza, 
3) rachunek Pierwsze Konto 

Oszczędnościowe dziecka z rachunku 

oszczędnościowo-rozliczeniowego 
rodzica. 
2a) Tryb zwykły – realizacja polecenia 

przelewu SEPA z datą waluty „tomnext”. 
3) Opłata pobierana miesięcznie z dołu, 

uzależniona od liczby autoryzowanych 

transakcji, przy pomocy kodów 
jednorazowych z karty.” 

„2 Opłaty nie pobiera się w przypadku 

przekazania środków na: 
1) rachunek PKO Konto Dziecka i 

posiadania dostępu do usług 

bankowości elektronicznej do rachunku 
PKO Konto Dziecka, 

2) rachunek Karty PKO Junior tego 

samego Posiadacza, 
3) rachunek Pierwsze Konto 

Oszczędnościowe dziecka z rachunku 

oszczędnościowo-rozliczeniowego 
rodzica. 
3  Przelew SEPA Standard oznacza dzień 

udostępnienia kwoty przelewu 
zagranicznego nie później niż 

następnego dnia roboczego 

następującego po dniu otrzymania 
dyspozycji przelewu. 

4 Data uruchomienia i dostępność 

usługi zostaną podane w komunikacie. 
5 Opłata pobierana miesięcznie z dołu, 

uzależniona od liczby autoryzowanych 

transakcji, przy pomocy kodów 
jednorazowych z karty. 
6 Nie dotyczy powiadomień o 

obciążeniach na koncie wysyłanych bez 
opłat po każdej wykonanej przez Ciebie 

transakcji oraz marży przy 

przewalutowaniach transakcji 
dokonanych przy użyciu karty.” 

Zmiana porządkowa Zmiana porządkowa 

 
 
CZĘŚĆ II. RACHUNKI BANKOWE WYCOFANE Z OFERTY 
DZIAŁ II. Rachunki bankowe  
Tabela nr 1 
 
1. Rachunek Oszczędnościowy prowadzony w walutach wymienialnych (oferowany do dnia 30 listopada 2019 r.) dotychczasowa 
nazwa CZĘŚĆ I. RACHUNKI BANKOWE zostaje zmieniona na: CZĘŚĆ II. RACHUNKI BANKOWE WYCOFANE Z OFERTY. 
 
2. Dotychczasowy DZIAŁ III. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWE zostaje zamieniony na DZIAŁ II. RACHUNKI BANKOWE TABELA NR 1. 
 
3. Wskazane poniżej pozycje oraz sekcje Rachunku Oszczędnościowego prowadzonego w walutach wymienialnych (oferowanego do 
dnia 30 listopada 2019 r.) otrzymują nowe brzmienie lub zmieniają numerację lub położenie w Taryfie: 
 

Gdzie i co się zmienia: Powód 
(okoliczność faktyczna) zmiany Podstawa prawna zmiany 

Przed zmianą: Po zmianie: 

„CZĘŚĆ I. RACHUNKI 
BANKOWE” 

„CZĘŚĆ II. RACHUNKI 
BANKOWE WYCOFANE Z 
OFERTY” 

Zmiana porządkowa Zmiana porządkowa 

„DZIAŁ III. RACHUNKI 
OSZCZĘDNOŚCIOWE” 

„DZIAŁ II. RACHUNKI BANKOWE 
TABELA NR 1” 

Zmiana porządkowa Zmiana porządkowa 

„Rachunek Oszczędnościowy 
prowadzony w walutach 
wymienialnych (oferowany do 
dnia 30 listopada 2019 r.)” 

„Rachunek Oszczędnościowy 
prowadzony w walutach 
wymienialnych 1 (oferowany do 
dnia 30 listopada 2019 r.)” 

Zmiana porządkowa Zmiana porządkowa 

„1. Prowadzenie rachunku 
płatniczego - miesięcznie 
1,00 2)” 

„1. Prowadzenie rachunku 
płatniczego: 0 zł” 

1. Obniżenie opłaty 
2. Zmiana porządkowa 

 1. Ogólne warunki §15 ust 6 
„Niezależnie od okoliczności 
wymienionych w ust. 1, PKO 
Bank Polski SA w każdym czasie 
ma prawo dokonać zmian opłat 
lub prowizji określonych w 
Taryfie polegających na ich 
obniżeniu, zmianach warunków 
ich pobierania na korzystniejsze 
dla Klienta lub zaprzestaniu ich 
pobierania.” 
2. Zmiana porządkowa 

„2. Polecenie przelewu 
wewnętrznego lub polecenie 
przelewu lub polecenie przelewu 
SEPA w trybie zwykłym: 2a): 
1) pierwsze w danym miesiącu 
kalendarzowy: 0,00 3) 

2) kolejne w danym miesiącu 
kalendarzowym w złotych: 9,993) 

„2. Polecenie przelewu 
wewnętrznego lub polecenie 
przelewu lub polecenie przelewu 
SEPA Standard: 2 
1) pierwsze w danym miesiącu 
kalendarzowym: 0 zł3 

2) kolejne w danym miesiącu 
kalendarzowym: 9,99 zł3” 

1. Zmiana nazewnictwa 
2. Dane GUS wg stanu na 
październik 2022 - zmiana 
rocznych wskaźników cen 
towarów i usług 
konsumpcyjnych o 17,9% r/r 
3. Zmiana porządkowa 
 

1. Ogólne warunki §15 ust 1 pkt 
6) 
„konieczności dostosowania 
postanowień Taryfy do 
postanowień innych wzorców 
umów PKO Banku Polskiego SA, 
w zakresie dotyczącym tytułów 
opłat i prowizji, niewpływającym 
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3) kolejne w danym miesiącu 
kalendarzowym w euro: 8,00” 

 na wysokość pobieranych opłat i 
prowizji oraz warunki ich 
pobierania” 
2. Ogólne warunki §15 ust 1 pkt 
1) 
„zmiany miesięcznych lub 
kwartalnych lub półrocznych lub 
rocznych wskaźników cen 
towarów i usług 
konsumpcyjnych, 
publikowanych przez Główny 
Urząd Statystyczny, o co 
najmniej 0,10 punktu 
procentowego; w przypadku 
zmiany więcej niż jednego 
wskaźnika, podstawą do zmiany 
jest wskaźnik o najwyższej 
wartości zmiany.” 
3. Zmiana porządkowa 

„3. Polecenie przelewu za 
pośrednictwem systemu 
SORBNET 2: 30,00” 

„3. Polecenie przelewu za 
pośrednictwem systemu 
SORBNET 2: 45 zł” 

1. Dane GUS wg stanu na 
październik 2022 - zmiana 
rocznych wskaźników cen 
towarów i usług 
konsumpcyjnych o 17,9% r/r 
2. Zmiana porządkowa 

1. Ogólne warunki §15 ust 1 pkt 
1) 
„zmiany miesięcznych lub 
kwartalnych lub półrocznych lub 
rocznych wskaźników cen 
towarów i usług 
konsumpcyjnych, 
publikowanych przez Główny 
Urząd Statystyczny, o co 
najmniej 0,10 punktu 
procentowego; w przypadku 
zmiany więcej niż jednego 
wskaźnika, podstawą do zmiany 
jest wskaźnik o najwyższej 
wartości zmiany.” 
2. Zmiana porządkowa 

„4. Przelewy 
zagraniczne/walutowe, z 
zastrzeżeniem pkt 2 ppkt 1 i 3: 
zgodnie z Częścią V” 

„4. Przelewy 
zagraniczne/walutowe, z 
zastrzeżeniem pkt 2: zgodnie z 
Częścią VII” 

Zmiana porządkowa Zmiana porządkowa 

„5. Przeprowadzenie autoryzacji 
przelewu oraz ustanowienia, 
modyfikacji lub usunięcia 
zlecenia płatniczego/odbiorcy 
przy użyciu kodu 
jednorazowego za 
pośrednictwem usługi 
bankowości elektronicznej lub 
usługi bankowości 
telefonicznej4): 0,29” 

„5. Przeprowadzenie autoryzacji 
przelewu oraz ustanowienia, 
modyfikacji lub usunięcia 
zlecenia płatniczego/odbiorcy 
przy użyciu kodu jednorazowego 
za pośrednictwem usługi 
bankowości elektronicznej lub 
usługi bankowości telefonicznej4: 
0,50 zł” 

1. Dane GUS wg stanu na 
październik 2022 - zmiana 
rocznych wskaźników cen 
towarów i usług 
konsumpcyjnych o 17,9% r/r 
2. Zmiana porządkowa 

1. Ogólne warunki §15 ust 1 pkt 
1) 
„zmiany miesięcznych lub 
kwartalnych lub półrocznych lub 
rocznych wskaźników cen 
towarów i usług 
konsumpcyjnych, 
publikowanych przez Główny 
Urząd Statystyczny, o co 
najmniej 0,10 punktu 
procentowego; w przypadku 
zmiany więcej niż jednego 
wskaźnika, podstawą do zmiany 
jest wskaźnik o najwyższej 
wartości zmiany.” 
2. Zmiana porządkowa 

„6. Wypłaty gotówki: 
1) w oddziałach PKO BP SA: 0,00 
2) w agencjach PKO BP SA: x” 

„6. Wypłaty gotówki w 
agencjach PKO BP S.A. lub w 
oddziałach PKO BP S.A.: 
1) pierwsza wypłata w danym 
miesiącu kalendarzowym: 0 zł 
2) kolejna wypłata w danym 
miesiącu kalendarzowym: 0,5% 
nie mniej niż 10 zł5” 
 

1. Dane GUS wg stanu na 
październik 2022 - zmiana 
rocznych wskaźników cen 
towarów i usług 
konsumpcyjnych o 17,9% r/r 
2. Zmiana porządkowa 

1. Ogólne warunki §15 ust 1 pkt 
1) 
„zmiany miesięcznych lub 
kwartalnych lub półrocznych lub 
rocznych wskaźników cen 
towarów i usług 
konsumpcyjnych, 
publikowanych przez Główny 
Urząd Statystyczny, o co 
najmniej 0,10 punktu 
procentowego; w przypadku 
zmiany więcej niż jednego 
wskaźnika, podstawą do zmiany 
jest wskaźnik o najwyższej 
wartości zmiany.” 
2. Zmiana porządkowa 

„7. Wpłaty gotówki w walutach 
obcych wnoszone w monetach 
na rachunki walutowe - od 
kwoty transakcji 5): 50%” 

„8. Wpłaty gotówki w walutach 
obcych wnoszone w monetach 
na rachunki walutowe – od 
kwoty transakcji 6: 50%5” 

Zmiana porządkowa Zmiana porządkowa 

Brak pozycji „7. Wpłaty gotówki w oddziałach 
lub w agencjach PKO BP S.A. z 
zastrzeżeniem pkt 8: 

1. Dane GUS wg stanu na 
październik 2022 - zmiana 
rocznych wskaźników cen 

1. Ogólne warunki §15 ust 1 pkt 
1) 
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1) pierwsza wpłata w danym 
miesiącu kalendarzowym: 0,5% 
nie mniej niż 10 zł5 

2) kolejne wpłaty w danym 
miesiącu kalendarzowym: 0,5% 
nie mniej niż 10 zł5” 

towarów i usług 
konsumpcyjnych o 17,9% r/r 
2. Zmiana porządkowa 

„zmiany miesięcznych lub 
kwartalnych lub półrocznych lub 
rocznych wskaźników cen 
towarów i usług 
konsumpcyjnych, 
publikowanych przez Główny 
Urząd Statystyczny, o co 
najmniej 0,10 punktu 
procentowego; w przypadku 
zmiany więcej niż jednego 
wskaźnika, podstawą do zmiany 
jest wskaźnik o najwyższej 
wartości zmiany.” 
2. Zmiana porządkowa 

„8. Zmiana rachunku ze 
wspólnego na indywidualny i 
odwrotnie: 30,00” 

„9. Zmiana rachunku ze 
wspólnego na indywidualny i 
odwrotnie: 25 zł” 

1. Obniżenie opłaty 
2. Zmiana porządkowa 

1. Ogólne warunki §15 ust 6 
„Niezależnie od okoliczności 
wymienionych w ust. 1, PKO 
Bank Polski SA w każdym czasie 
ma prawo dokonać zmian opłat 
lub prowizji określonych w 
Taryfie polegających na ich 
obniżeniu, zmianach warunków 
ich pobierania na korzystniejsze 
dla Klienta lub zaprzestaniu ich 
pobierania.” 
2. Zmiana porządkowa 

„9. Sporządzenie i przekazanie 
pocztą na terenie kraju 
zestawienia transakcji 
płatniczych (wyciągu, zbiorczego 
zestawienia transakcji) częściej 
niż raz 
w miesiącu – każdorazowo: 6,00” 

„10. Sporządzenie i przekazanie 
pocztą na terenie kraju 
zestawienia transakcji 
płatniczych (wyciągu, zbiorczego 
zestawienia transakcji) częściej 
niż raz 
w miesiącu – każdorazowo: 6zł” 

Zmiana porządkowa Zmiana porządkowa 

„10. Powiadomienia o bieżących 
zdarzeniach związanych z 
posiadanym rachunkiem oraz 
wykorzystywaną usługą 
bankowości elektronicznej: 
1) pocztą elektroniczną: 0,00 
2) powiadamianie SMS - opłaty 
pobierane w miesięcznych 
cyklach rozliczeniowych, 
liczonych od dnia aktywowania 
usługi: 
a) pakiet 40 SMS - miesięczna 
opłata abonamentowa: 6,00” 
b) każdy SMS ponad pakiet oraz 
SMS bez pakietu - opłata 
pobierana zbiorczo: 0,30” 

„11. Powiadomienia o bieżących 
zdarzeniach związanych z 
posiadanym rachunkiem oraz 
wykorzystywaną usługą 
bankowości elektronicznej: 
1) pocztą elektroniczną: 0 zł 
2) powiadamianie SMS7 - opłaty 
pobierane w miesięcznych 
cyklach rozliczeniowych, 
liczonych od dnia aktywowania 
usługi: 
a) pakiet 40 SMS - miesięczna 
opłata abonamentowa: 10 zł 
b) każdy SMS ponad pakiet oraz 
SMS bez pakietu - opłata 
pobierana zbiorczo: 0,50 zł” 

1. Dane GUS wg stanu na 
październik 2022 - zmiana 
rocznych wskaźników cen 
towarów i usług 
konsumpcyjnych o 17,9% r/r 
2. Zmiana porządkowa 

1. Ogólne warunki §15 ust 1 pkt 
1) 
„zmiany miesięcznych lub 
kwartalnych lub półrocznych lub 
rocznych wskaźników cen 
towarów i usług 
konsumpcyjnych, 
publikowanych przez Główny 
Urząd Statystyczny, o co 
najmniej 0,10 punktu 
procentowego; w przypadku 
zmiany więcej niż jednego 
wskaźnika, podstawą do zmiany 
jest wskaźnik o najwyższej 
wartości zmiany.” 
2. Zmiana porządkowa 
 

„1) Opłata w złotych - z rachunku jest 

pobierana równowartość w walucie 
rachunku. 
2) Opłata nie jest pobierana jeżeli saldo 

rachunku jest niższe niż wymagana 
kwota opłaty. 
2a) Tryb zwykły – realizacja polecenia 

przelewu SEPA z datą waluty „tomnext”. 
3) Brak możliwości realizacji polecenia 

przelewu do ZUS i Urzędu Skarbowego. 
4) Opłata pobierana miesięcznie z dołu, 
uzależniona od liczby autoryzowanych 

transakcji, przy pomocy kodów 

jednorazowych z karty. 
5) Nie dotyczy rachunków prowadzonych 

w celu spłaty kredytu lub pożyczki 

zabezpieczonych hipotecznie i kredytów 
gotówkowych Aurum, Platinium z 

przeznaczeniem na częściową albo 

całkowitą spłatę kredytu.” 

„1 Opłata w złotych - z rachunku jest 

pobierana równowartość w walucie 
rachunku. 
2 Przelew SEPA Standard oznacza dzień 

udostępnienia kwoty przelewu 
zagranicznego nie później niż 

następnego dnia roboczego 

następującego po dniu otrzymania 
dyspozycji przelewu. 
3 Z rachunków prowadzonych w 

walutach wymienialnych nie realizuje 
się poleceń przelewów do ZUS i Urzędu 

Skarbowego. 
4 Opłata pobierana miesięcznie z dołu, 
uzależniona od liczby autoryzowanych 

transakcji, przy pomocy kodów 

jednorazowych z karty. 
5 Brak możliwości realizacji operacji w 

agencji PKO BP S.A. 
6 Nie dotyczy rachunków 
prowadzonych w celu spłaty kredytu 

lub pożyczki zabezpieczonych 

hipotecznie i kredytów gotówkowych 
Aurum, Platinium z przeznaczeniem na 

częściową albo całkowitą spłatę 

kredytu.  
7 Nie dotyczy powiadomień o 

obciążeniach na koncie wysyłanych bez 

dodatkowych opłat po każdej 
wykonanej przez Ciebie transakcji oraz 

marży przy przewalutowaniach 

transakcji kartą.” 

Zmiana porządkowa Zmiana porządkowa 
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4. Rachunek Oszczędnościowy prowadzony w złotych (oferowany do dnia 31 stycznia 2017 r.) dotychczasowa nazwa CZĘŚĆ I. 
RACHUNKI BANKOWE zostaje zmieniona na: CZĘŚĆ II. RACHUNKI BANKOWE WYCOFANE Z OFERTY. 
 
5. Dotychczasowy DZIAŁ VII. RACHUNKI WYCOFANE Z OFERTY – TABELA NR 2 zostaje zamieniony na DZIAŁ II. RACHUNKI 
BANKOWE TABELA NR 1. 
 
6. Wskazane poniżej pozycje oraz sekcje Rachunku Oszczędnościowego prowadzonego w złotych (oferowanego do dnia 31 stycznia 
2017 r.) otrzymują nowe brzmienie lub zmieniają numerację lub położenie w Taryfie: 
 

Gdzie i co się zmienia: Powód 
(okoliczność faktyczna) zmiany Podstawa prawna zmiany 

Przed zmianą: Po zmianie: 

„CZĘŚĆ I. RACHUNKI 
BANKOWE” 

„CZĘŚĆ II. RACHUNKI 
BANKOWE WYCOFANE Z 
OFERTY” 

Zmiana porządkowa Zmiana porządkowa 

„DZIAŁ VII. RACHUNKI 
WYCOFANE Z OFERTY – TABELA 
NR 2” 

„DZIAŁ II. RACHUNKI BANKOWE 
TABELA NR 1” 

Zmiana porządkowa Zmiana porządkowa 

„1. Prowadzenie rachunku 
płatniczego - miesięcznie 
0,00” 

„1. Prowadzenie rachunku 
płatniczego: 0 zł” 

Zmiana porządkowa Zmiana porządkowa 

„2. Polecenie przelewu 
wewnętrznego lub polecenie 
przelewu lub polecenie przelewu 
SEPA w trybie zwykłym: 2): 
1) pierwsze w danym miesiącu 
kalendarzowy: 0,00 

2) kolejne w danym miesiącu 
kalendarzowym w złotych: 9,99 

3) kolejne w danym miesiącu 
kalendarzowym w euro: 8,00” 

„2. Polecenie przelewu 
wewnętrznego lub polecenie 
przelewu lub polecenie przelewu 
SEPA Standard: 2 
1) pierwsze w danym miesiącu 
kalendarzowym: 0 zł 

2) kolejne w danym miesiącu 
kalendarzowym: 9,99 zł” 
 

1. Zmiana nazewnictwa 
2. Dane GUS wg stanu na 
październik 2022 - zmiana 
rocznych wskaźników cen 
towarów i usług 
konsumpcyjnych o 17,9% r/r 
3. Zmiana porządkowa 
 
 

1. Ogólne warunki §15 ust 1 pkt 
6) 
„konieczności dostosowania 
postanowień Taryfy do 
postanowień innych wzorców 
umów PKO Banku Polskiego SA, 
w zakresie dotyczącym tytułów 
opłat i prowizji, niewpływającym 
na wysokość pobieranych opłat i 
prowizji oraz warunki ich 
pobierania” 
2. Ogólne warunki §15 ust 1 pkt 
1) 
„zmiany miesięcznych lub 
kwartalnych lub półrocznych lub 
rocznych wskaźników cen 
towarów i usług 
konsumpcyjnych, 
publikowanych przez Główny 
Urząd Statystyczny, o co 
najmniej 0,10 punktu 
procentowego; w przypadku 
zmiany więcej niż jednego 
wskaźnika, podstawą do zmiany 
jest wskaźnik o najwyższej 
wartości zmiany.” 
3. Zmiana porządkowa 

„3. Polecenie przelewu za 
pośrednictwem systemu 
SORBNET 2: 30,00” 

„3. Polecenie przelewu za 
pośrednictwem systemu 
SORBNET 2: 45 zł” 

1. Dane GUS wg stanu na 
październik 2022 - zmiana 
rocznych wskaźników cen 
towarów i usług 
konsumpcyjnych o 17,9% r/r 
2. Zmiana porządkowa 

1. Ogólne warunki §15 ust 1 pkt 
1) 
„zmiany miesięcznych lub 
kwartalnych lub półrocznych lub 
rocznych wskaźników cen 
towarów i usług 
konsumpcyjnych, 
publikowanych przez Główny 
Urząd Statystyczny, o co 
najmniej 0,10 punktu 
procentowego; w przypadku 
zmiany więcej niż jednego 
wskaźnika, podstawą do zmiany 
jest wskaźnik o najwyższej 
wartości zmiany.” 
2. Zmiana porządkowa 

„4. Przelewy 
zagraniczne/walutowe, z 
zastrzeżeniem pkt 2 ppkt 1 i 3: 
zgodnie z Częścią V” 

„4. Przelewy 
zagraniczne/walutowe, z 
zastrzeżeniem pkt 2: zgodnie z 
Częścią VII” 

Zmiana porządkowa Zmiana porządkowa 

„5. Przeprowadzenie autoryzacji 
przelewu oraz ustanowienia, 
modyfikacji lub usunięcia 
zlecenia płatniczego/odbiorcy 
przy użyciu kodu 
jednorazowego za 
pośrednictwem usługi 
bankowości elektronicznej lub 

„5. Przeprowadzenie autoryzacji 
przelewu oraz ustanowienia, 
modyfikacji lub usunięcia 
zlecenia płatniczego/odbiorcy 
przy użyciu kodu jednorazowego 
za pośrednictwem usługi 
bankowości elektronicznej lub 

1. Dane GUS wg stanu na 
październik 2022 - zmiana 
rocznych wskaźników cen 
towarów i usług 
konsumpcyjnych o 17,9% r/r 
2. Zmiana porządkowa 

1. Ogólne warunki §15 ust 1 pkt 
1) 
„zmiany miesięcznych lub 
kwartalnych lub półrocznych lub 
rocznych wskaźników cen 
towarów i usług 
konsumpcyjnych, 
publikowanych przez Główny 
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usługi bankowości telefonicznej 
4): 0,29” 

usługi bankowości telefonicznej4: 
0,50 zł” 

Urząd Statystyczny, o co 
najmniej 0,10 punktu 
procentowego; w przypadku 
zmiany więcej niż jednego 
wskaźnika, podstawą do zmiany 
jest wskaźnik o najwyższej 
wartości zmiany.” 
2. Zmiana porządkowa 

„6. Wypłaty gotówki w 
agencjach PKO BP SA (w 
walucie polskiej) lub w 
oddziałach PKO BP SA: 0,00” 
 

„6. Wypłaty gotówki w 
agencjach PKO BP S.A. lub w 
oddziałach PKO BP S.A.: 
1) pierwsza wypłata w danym 
miesiącu kalendarzowym: 0 zł 
2) kolejna wypłata w danym 
miesiącu kalendarzowym: 10zł” 

1. Dane GUS wg stanu na 
październik 2022 - zmiana 
rocznych wskaźników cen 
towarów i usług 
konsumpcyjnych o 17,9% r/r 
2. Zmiana porządkowa 

1. Ogólne warunki §15 ust 1 pkt 
1) 
„zmiany miesięcznych lub 
kwartalnych lub półrocznych lub 
rocznych wskaźników cen 
towarów i usług 
konsumpcyjnych, 
publikowanych przez Główny 
Urząd Statystyczny, o co 
najmniej 0,10 punktu 
procentowego; w przypadku 
zmiany więcej niż jednego 
wskaźnika, podstawą do zmiany 
jest wskaźnik o najwyższej 
wartości zmiany.” 
2. Zmiana porządkowa 

„7. Wpłaty gotówki w walutach 
obcych wnoszone w monetach 
na rachunki walutowe - od 
kwoty transakcji: x” 

„8. Wpłaty gotówki w walutach 
obcych wnoszone w monetach 
na rachunki walutowe – od 
kwoty transakcji 6: x” 

Zmiana porządkowa Zmiana porządkowa 

Brak pozycji „7. Wpłaty gotówki w oddziałach 
lub w agencjach PKO BP S.A. z 
zastrzeżeniem pkt 8: 
1) pierwsza wpłata w danym 
miesiącu kalendarzowym: 0 zł 

2) kolejne wpłaty w danym 
miesiącu kalendarzowym:  
10 zł” 

1. Dane GUS wg stanu na 
październik 2022 - zmiana 
rocznych wskaźników cen 
towarów i usług 
konsumpcyjnych o 17,9% r/r 
2. Zmiana porządkowa 

1. Ogólne warunki §15 ust 1 pkt 
1) 
„zmiany miesięcznych lub 
kwartalnych lub półrocznych lub 
rocznych wskaźników cen 
towarów i usług 
konsumpcyjnych, 
publikowanych przez Główny 
Urząd Statystyczny, o co 
najmniej 0,10 punktu 
procentowego; w przypadku 
zmiany więcej niż jednego 
wskaźnika, podstawą do zmiany 
jest wskaźnik o najwyższej 
wartości zmiany.” 
2. Zmiana porządkowa 

„8. Zmiana rachunku ze 
wspólnego na indywidualny i 
odwrotnie: 30,00” 

„9. Zmiana rachunku ze 
wspólnego na indywidualny i 
odwrotnie: 25 zł” 

1. Obniżenie opłaty 
2. Zmiana porządkowa 

1. Ogólne warunki §15 ust 6 
„Niezależnie od okoliczności 
wymienionych w ust. 1, PKO 
Bank Polski SA w każdym czasie 
ma prawo dokonać zmian opłat 
lub prowizji określonych w 
Taryfie polegających na ich 
obniżeniu, zmianach warunków 
ich pobierania na korzystniejsze 
dla Klienta lub zaprzestaniu ich 
pobierania.” 
2. Zmiana porządkowa 

„9. Sporządzenie i przekazanie 
pocztą na terenie kraju 
zestawienia transakcji 
płatniczych (wyciągu, zbiorczego 
zestawienia transakcji) częściej 
niż raz 
w miesiącu – każdorazowo: 6,00” 

„10. Sporządzenie i przekazanie 
pocztą na terenie kraju 
zestawienia transakcji 
płatniczych (wyciągu, zbiorczego 
zestawienia transakcji) częściej 
niż raz 
w miesiącu – każdorazowo: 6zł” 

Zmiana porządkowa Zmiana porządkowa 

„10. Powiadomienia o bieżących 
zdarzeniach związanych z 
posiadanym rachunkiem oraz 
wykorzystywaną usługą 
bankowości elektronicznej: 
1) pocztą elektroniczną: 0,00 
2) powiadamianie SMS - opłaty 
pobierane w miesięcznych 
cyklach rozliczeniowych, 
liczonych od dnia aktywowania 
usługi: 
a) pakiet 40 SMS - miesięczna 
opłata abonamentowa: 6,00” 

„11. Powiadomienia o bieżących 
zdarzeniach związanych z 
posiadanym rachunkiem oraz 
wykorzystywaną usługą 
bankowości elektronicznej: 
1) pocztą elektroniczną: 0 zł 
2) powiadamianie SMS7 - opłaty 
pobierane w miesięcznych 
cyklach rozliczeniowych, 
liczonych od dnia aktywowania 
usługi: 
a) pakiet 40 SMS - miesięczna 
opłata abonamentowa: 10 zł 

1. Dane GUS wg stanu na 
październik 2022 - zmiana 
rocznych wskaźników cen 
towarów i usług 
konsumpcyjnych o 17,9% r/r 
2. Zmiana porządkowa 

1. Ogólne warunki §15 ust 1 pkt 
1) 
„zmiany miesięcznych lub 
kwartalnych lub półrocznych lub 
rocznych wskaźników cen 
towarów i usług 
konsumpcyjnych, 
publikowanych przez Główny 
Urząd Statystyczny, o co 
najmniej 0,10 punktu 
procentowego; w przypadku 
zmiany więcej niż jednego 
wskaźnika, podstawą do zmiany 
jest wskaźnik o najwyższej 
wartości zmiany.” 
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b) każdy SMS ponad pakiet oraz 
SMS bez pakietu - opłata 
pobierana zbiorczo: 0,30” 

b) każdy SMS ponad pakiet oraz 
SMS bez pakietu - opłata 
pobierana zbiorczo: 0,50 zł” 

2. Zmiana porządkowa 
 

„2) Tryb zwykły – realizacja polecenia 

przelewu SEPA z datą waluty „tomnext”. 
4) Opłata pobierana miesięcznie z dołu, 

uzależniona od liczby autoryzowanych 

transakcji, przy pomocy kodów 
jednorazowych z karty.” 

 

„2 Przelew SEPA Standard oznacza dzień 

udostępnienia kwoty przelewu 
zagranicznego nie później niż 

następnego dnia roboczego 

następującego po dniu otrzymania 
dyspozycji przelewu. 
3 Z rachunków prowadzonych w 

walutach wymienialnych nie realizuje 
się poleceń przelewów do ZUS i Urzędu 

Skarbowego. 
4 Opłata pobierana miesięcznie z dołu, 
uzależniona od liczby autoryzowanych 

transakcji, przy pomocy kodów 

jednorazowych z karty. 
6 Nie dotyczy rachunków 

prowadzonych w celu spłaty kredytu 

lub pożyczki zabezpieczonych 
hipotecznie i kredytów gotówkowych 

Aurum, Platinium z przeznaczeniem na 

częściową albo całkowitą spłatę 
kredytu.  
7 Nie dotyczy powiadomień o 

obciążeniach na koncie wysyłanych bez 
dodatkowych opłat po każdej 

wykonanej przez Ciebie transakcji oraz 

marży przy przewalutowaniach 
transakcji kartą.” 

Zmiana porządkowa Zmiana porządkowa 

 
 
7. Konto Oszczędnościowe Progres Adm. (oferowane do dnia 19 kwietnia 2015 r.) dotychczasowa nazwa CZĘŚĆ I. RACHUNKI 
BANKOWE zostaje zmieniona na: CZĘŚĆ II. RACHUNKI BANKOWE WYCOFANE Z OFERTY. 
 
8. Dotychczasowy DZIAŁ VII. RACHUNKI WYCOFANE Z OFERTY – TABELA NR 2 zostaje zamieniony na DZIAŁ II. RACHUNKI 
BANKOWE TABELA NR 1. 
 
9. Wskazane poniżej pozycje oraz sekcje Konta Oszczędnościowego Progres Adm. (oferowanego do dnia 19 kwietnia 2015 r.) 
otrzymują nowe brzmienie lub zmieniają numerację lub położenie w Taryfie: 
 

Gdzie i co się zmienia: Powód 
(okoliczność faktyczna) zmiany Podstawa prawna zmiany 

Przed zmianą: Po zmianie: 

„CZĘŚĆ I. RACHUNKI 
BANKOWE” 

„CZĘŚĆ II. RACHUNKI 
BANKOWE WYCOFANE Z 
OFERTY” 

Zmiana porządkowa Zmiana porządkowa 

„DZIAŁ VII. RACHUNKI 
WYCOFANE Z OFERTY – TABELA 
NR 2” 

„DZIAŁ II. RACHUNKI BANKOWE 
TABELA NR 1” 

Zmiana porządkowa Zmiana porządkowa 

„Konto Oszczędnościowe 
Progres Adm. (oferowane do 
dnia 19 kwietnia 2015 r.) 

„Konto Oszczędnościowe 
Progres Adm. 1 (oferowane do 
dnia 19 kwietnia 2015 r.) 

Zmiana porządkowa Zmiana porządkowa 

„1. Prowadzenie rachunku 
płatniczego - miesięcznie 
0,00” 

„1. Prowadzenie rachunku 
płatniczego: 0 zł” 

Zmiana porządkowa Zmiana porządkowa 

„2. Polecenie przelewu 
wewnętrznego lub polecenie 
przelewu lub polecenie przelewu 
SEPA w trybie zwykłym: 2): 
1) pierwsze w danym miesiącu 
kalendarzowy: 0,00 3) 

2) kolejne w danym miesiącu 
kalendarzowym w złotych: 9,993) 

3) kolejne w danym miesiącu 
kalendarzowym w euro: 8,00” 

„2. Polecenie przelewu 
wewnętrznego lub polecenie 
przelewu lub polecenie przelewu 
SEPA Standard: 2 
1) pierwsze w danym miesiącu 
kalendarzowym: 0 zł3 

2) kolejne w danym miesiącu 
kalendarzowym: 9,99 zł3” 
 

1. Zmiana nazewnictwa 
2. Dane GUS wg stanu na 
październik 2022 - zmiana 
rocznych wskaźników cen 
towarów i usług 
konsumpcyjnych o 17,9% r/r 
3. Zmiana porządkowa 
 
 

1. Ogólne warunki §15 ust 1 pkt 
6) 
„konieczności dostosowania 
postanowień Taryfy do 
postanowień innych wzorców 
umów PKO Banku Polskiego SA, 
w zakresie dotyczącym tytułów 
opłat i prowizji, niewpływającym 
na wysokość pobieranych opłat i 
prowizji oraz warunki ich 
pobierania” 
2. Ogólne warunki §15 ust 1 pkt 
1) 
„zmiany miesięcznych lub 
kwartalnych lub półrocznych lub 
rocznych wskaźników cen 
towarów i usług 
konsumpcyjnych, 
publikowanych przez Główny 
Urząd Statystyczny, o co 
najmniej 0,10 punktu 
procentowego; w przypadku 
zmiany więcej niż jednego 
wskaźnika, podstawą do zmiany 
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jest wskaźnik o najwyższej 
wartości zmiany.” 
3. Zmiana porządkowa 

„3. Polecenie przelewu za 
pośrednictwem systemu 
SORBNET 2: 30,00” 

„3. Polecenie przelewu za 
pośrednictwem systemu 
SORBNET 2: 45 zł” 

1. Dane GUS wg stanu na 
październik 2022 - zmiana 
rocznych wskaźników cen 
towarów i usług 
konsumpcyjnych o 17,9% r/r 
2. Zmiana porządkowa 

1. Ogólne warunki §15 ust 1 pkt 
1) 
„zmiany miesięcznych lub 
kwartalnych lub półrocznych lub 
rocznych wskaźników cen 
towarów i usług 
konsumpcyjnych, 
publikowanych przez Główny 
Urząd Statystyczny, o co 
najmniej 0,10 punktu 
procentowego; w przypadku 
zmiany więcej niż jednego 
wskaźnika, podstawą do zmiany 
jest wskaźnik o najwyższej 
wartości zmiany.” 
2. Zmiana porządkowa 

„4. Przelewy 
zagraniczne/walutowe, z 
zastrzeżeniem pkt 2 ppkt 1 i 3: 
zgodnie z Częścią V” 

„4. Przelewy 
zagraniczne/walutowe, z 
zastrzeżeniem pkt 2: zgodnie z 
Częścią VII” 

Zmiana porządkowa Zmiana porządkowa 

„5. Przeprowadzenie autoryzacji 
przelewu oraz ustanowienia, 
modyfikacji lub usunięcia 
zlecenia płatniczego/odbiorcy 
przy użyciu kodu 
jednorazowego za 
pośrednictwem usługi 
bankowości elektronicznej lub 
usługi bankowości telefonicznej 
4): 0,29” 

„5. Przeprowadzenie autoryzacji 
przelewu oraz ustanowienia, 
modyfikacji lub usunięcia 
zlecenia płatniczego/odbiorcy 
przy użyciu kodu jednorazowego 
za pośrednictwem usługi 
bankowości elektronicznej lub 
usługi bankowości telefonicznej4: 
0,50 zł” 

1. Dane GUS wg stanu na 
październik 2022 - zmiana 
rocznych wskaźników cen 
towarów i usług 
konsumpcyjnych o 17,9% r/r 
2. Zmiana porządkowa 

1. Ogólne warunki §15 ust 1 pkt 
1) 
„zmiany miesięcznych lub 
kwartalnych lub półrocznych lub 
rocznych wskaźników cen 
towarów i usług 
konsumpcyjnych, 
publikowanych przez Główny 
Urząd Statystyczny, o co 
najmniej 0,10 punktu 
procentowego; w przypadku 
zmiany więcej niż jednego 
wskaźnika, podstawą do zmiany 
jest wskaźnik o najwyższej 
wartości zmiany.” 
2. Zmiana porządkowa 

„6. Wypłaty gotówki w 
agencjach PKO BP SA (w 
walucie polskiej) lub w 
oddziałach PKO BP SA: 0,00” 

„6. Wypłaty gotówki w 
agencjach PKO BP S.A. lub w 
oddziałach PKO BP S.A.: 
1) pierwsza wypłata w danym 
miesiącu kalendarzowym:  
0 zł – z rachunku prowadzonego 
w walucie obcej5 
10 zł – z rachunku 
prowadzonego w złotych 
2) kolejna wypłata w danym 
miesiącu kalendarzowym:  
0,5% nie mniej niż 10 zł – 
z rachunku prowadzonego 
w walucie obcej5 
10 zł – z rachunku 
prowadzonego w złotych” 

1. Dane GUS wg stanu na 
październik 2022 - zmiana 
rocznych wskaźników cen 
towarów i usług 
konsumpcyjnych o 17,9% r/r 
2. Zmiana porządkowa 

1. Ogólne warunki §15 ust 1 pkt 
1) 
„zmiany miesięcznych lub 
kwartalnych lub półrocznych lub 
rocznych wskaźników cen 
towarów i usług 
konsumpcyjnych, 
publikowanych przez Główny 
Urząd Statystyczny, o co 
najmniej 0,10 punktu 
procentowego; w przypadku 
zmiany więcej niż jednego 
wskaźnika, podstawą do zmiany 
jest wskaźnik o najwyższej 
wartości zmiany.” 
2. Zmiana porządkowa 

„7. Wpłaty gotówki w walutach 
obcych wnoszone w monetach 
na rachunki walutowe - od 
kwoty transakcji: 50%” 

„8. Wpłaty gotówki w walutach 
obcych wnoszone w monetach 
na rachunki walutowe – od 
kwoty transakcji 6: 50%5” 

Zmiana porządkowa Zmiana porządkowa 

Brak pozycji „7. Wpłaty gotówki w oddziałach 
lub w agencjach PKO BP S.A. z 
zastrzeżeniem pkt 8: 
1) pierwsza wpłata w danym 
miesiącu kalendarzowym:  
0,5% nie mniej niż 10 zł – na 
rachunek prowadzony w walucie 
obcej 5 
0 zł – na rachunek prowadzony 
w złotych 

2) kolejne wpłaty w danym 
miesiącu kalendarzowym:  
0,5% nie mniej niż 10 zł – na 
rachunek prowadzony w walucie 
obcej 5 
10 zł – na rachunek prowadzony 
w złotych” 

1. Dane GUS wg stanu na 
październik 2022 - zmiana 
rocznych wskaźników cen 
towarów i usług 
konsumpcyjnych o 17,9% r/r 
2. Zmiana porządkowa 

1. Ogólne warunki §15 ust 1 pkt 
1) 
„zmiany miesięcznych lub 
kwartalnych lub półrocznych lub 
rocznych wskaźników cen 
towarów i usług 
konsumpcyjnych, 
publikowanych przez Główny 
Urząd Statystyczny, o co 
najmniej 0,10 punktu 
procentowego; w przypadku 
zmiany więcej niż jednego 
wskaźnika, podstawą do zmiany 
jest wskaźnik o najwyższej 
wartości zmiany.” 
2. Zmiana porządkowa 
 



Strona 111/144 
 

„8. Zmiana rachunku ze 
wspólnego na indywidualny i 
odwrotnie: 30,00” 

„9. Zmiana rachunku ze 
wspólnego na indywidualny i 
odwrotnie: 25 zł” 

1. Obniżenie opłaty 
2. Zmiana porządkowa 

1. Ogólne warunki §15 ust 6 
„Niezależnie od okoliczności 
wymienionych w ust. 1, PKO 
Bank Polski SA w każdym czasie 
ma prawo dokonać zmian opłat 
lub prowizji określonych w 
Taryfie polegających na ich 
obniżeniu, zmianach warunków 
ich pobierania na korzystniejsze 
dla Klienta lub zaprzestaniu ich 
pobierania.” 
2. Zmiana porządkowa 

„9. Sporządzenie i przekazanie 
pocztą na terenie kraju 
zestawienia transakcji 
płatniczych (wyciągu, zbiorczego 
zestawienia transakcji) częściej 
niż raz 
w miesiącu – każdorazowo: 6,00” 

„10. Sporządzenie i przekazanie 
pocztą na terenie kraju 
zestawienia transakcji 
płatniczych (wyciągu, zbiorczego 
zestawienia transakcji) częściej 
niż raz 
w miesiącu – każdorazowo: 6zł” 

Zmiana porządkowa Zmiana porządkowa 

„10. Powiadomienia o bieżących 
zdarzeniach związanych z 
posiadanym rachunkiem oraz 
wykorzystywaną usługą 
bankowości elektronicznej: 
1) pocztą elektroniczną: 0,00 
2) powiadamianie SMS - opłaty 
pobierane w miesięcznych 
cyklach rozliczeniowych, 
liczonych od dnia aktywowania 
usługi: 
a) pakiet 40 SMS - miesięczna 
opłata abonamentowa: 6,00” 
b) każdy SMS ponad pakiet oraz 
SMS bez pakietu - opłata 
pobierana zbiorczo: 0,30” 

„11. Powiadomienia o bieżących 
zdarzeniach związanych z 
posiadanym rachunkiem oraz 
wykorzystywaną usługą 
bankowości elektronicznej: 
1) pocztą elektroniczną: 0 zł 
2) powiadamianie SMS7 - opłaty 
pobierane w miesięcznych 
cyklach rozliczeniowych, 
liczonych od dnia aktywowania 
usługi: 
a) pakiet 40 SMS - miesięczna 
opłata abonamentowa: 10 zł 
b) każdy SMS ponad pakiet oraz 
SMS bez pakietu - opłata 
pobierana zbiorczo: 0,50 zł” 

1. Dane GUS wg stanu na 
październik 2022 - zmiana 
rocznych wskaźników cen 
towarów i usług 
konsumpcyjnych o 17,9% r/r 
2. Zmiana porządkowa 

1. Ogólne warunki §15 ust 1 pkt 
1) 
„zmiany miesięcznych lub 
kwartalnych lub półrocznych lub 
rocznych wskaźników cen 
towarów i usług 
konsumpcyjnych, 
publikowanych przez Główny 
Urząd Statystyczny, o co 
najmniej 0,10 punktu 
procentowego; w przypadku 
zmiany więcej niż jednego 
wskaźnika, podstawą do zmiany 
jest wskaźnik o najwyższej 
wartości zmiany.” 
2. Zmiana porządkowa 

„1) Opłata w złotych - z rachunku jest 

pobierana równowartość w walucie 

rachunku. 
2) Tryb zwykły – realizacja polecenia 

przelewu SEPA z datą waluty „tomnext”. 
3) Z rachunków prowadzonych w 
walutach wymienialnych nie realizuje się 

poleceń przelewów do ZUS i Urzędu 

Skarbowego. 
4) Opłata pobierana miesięcznie z dołu, 

uzależniona od liczby autoryzowanych 

transakcji, przy pomocy kodów 
jednorazowych z karty.” 

„1 Opłata w złotych - z rachunku jest 

pobierana równowartość w walucie 

rachunku. 
2 Przelew SEPA Standard oznacza dzień 

udostępnienia kwoty przelewu 

zagranicznego nie później niż 
następnego dnia roboczego 

następującego po dniu otrzymania 

dyspozycji przelewu. 
3 Z rachunków prowadzonych w 

walutach wymienialnych nie realizuje 

się poleceń przelewów do ZUS i Urzędu 
Skarbowego. 
4 Opłata pobierana miesięcznie z dołu, 

uzależniona od liczby autoryzowanych 
transakcji, przy pomocy kodów 

jednorazowych z karty. 
5 Brak możliwości realizacji operacji w 
agencji PKO BP S.A. 
6 Nie dotyczy rachunków 

prowadzonych w celu spłaty kredytu 
lub pożyczki zabezpieczonych 

hipotecznie i kredytów gotówkowych 

Aurum, Platinium z przeznaczeniem na 
częściową albo całkowitą spłatę 

kredytu.  
7 Nie dotyczy powiadomień o 
obciążeniach na koncie wysyłanych bez 

dodatkowych opłat po każdej 

wykonanej przez Ciebie transakcji oraz 
marży przy przewalutowaniach 

transakcji kartą.” 

Zmiana porządkowa Zmiana porządkowa 

 
 
CZĘŚĆ II. RACHUNKI BANKOWE WYCOFANE Z OFERTY 
DZIAŁ II. Rachunki bankowe  
Tabela nr 2 
 
1. Rachunek oszczędnościowy w GBP (oferowany do 25 marca 2012 r.) dotychczasowa nazwa CZĘŚĆ I. RACHUNKI BANKOWE 
zostaje zmieniona na: CZĘŚĆ II. RACHUNKI BANKOWE WYCOFANE Z OFERTY. 
 
2. Dotychczasowy DZIAŁ VII. RACHUNKI BANKOWE WYCOFANE Z OFERTY – TABELA NR 1 zostaje zamieniony na DZIAŁ II. 
RACHUNKI BANKOWE TABELA NR 2. 
 
3. Wskazane poniżej pozycje oraz sekcje Rachunku oszczędnościowego w GBP (oferowanego do 25 marca 2012 r.) otrzymują nowe 
brzmienie lub zmieniają numerację lub położenie w Taryfie: 
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Gdzie i co się zmienia: Powód 
(okoliczność faktyczna) zmiany Podstawa prawna zmiany 

Przed zmianą: Po zmianie: 

„CZĘŚĆ I. RACHUNKI 
BANKOWE” 

„CZĘŚĆ II. RACHUNKI 
BANKOWE WYCOFANE Z 
OFERTY” 

Zmiana porządkowa Zmiana porządkowa 

„DZIAŁ VII. RACHUNKI 
BANKOWE WYCOFANE Z 
OFERTY – TABELA NR 1” 

„DZIAŁ II. RACHUNKI BANKOWE 
TABELA NR 2” 

Zmiana porządkowa Zmiana porządkowa 

„Rachunek oszczędnościowy w 
GBP (oferowany do 25 marca 
2012 r.)” 

„Rachunek oszczędnościowy w 
GBP1 (oferowany do 25 marca 
2012 r.)” 

Zmiana porządkowa Zmiana porządkowa 

„3. Polecenie przelewu: 
2) za pośrednictwem systemu 
SORBNET 2: 30,00” 

„3. Polecenie przelewu: 
2) za pośrednictwem systemu 
SORBNET 2: 45 zł” 

1. Dane GUS wg stanu na 
październik 2022 - zmiana 
rocznych wskaźników cen 
towarów i usług 
konsumpcyjnych o 17,9% r/r 
2. Zmiana porządkowa 

1. Ogólne warunki §15 ust 1 pkt 
1) 
„zmiany miesięcznych lub 
kwartalnych lub półrocznych lub 
rocznych wskaźników cen 
towarów i usług 
konsumpcyjnych, 
publikowanych przez Główny 
Urząd Statystyczny, o co 
najmniej 0,10 punktu 
procentowego; w przypadku 
zmiany więcej niż jednego 
wskaźnika, podstawą do zmiany 
jest wskaźnik o najwyższej 
wartości zmiany.” 
2. Zmiana porządkowa 

„4. Przelewy 
zagraniczne/walutowe: 
1) polecenie przelewu SEPA w 
trybie zwykłym:2a) 

2) pozostałe przelewy 
zagraniczne/walutowe: „zgodnie 
z Częścią V””  

„4. Przelewy 
zagraniczne/walutowe: 
1) polecenie przelewu SEPA 
Standard4 

2) pozostałe przelewy 
zagraniczne/walutowe: zgodnie z 
Częścią VII” 

1. Zmiana nazewnictwa 
2. Zmiana porządkowa 
 

1. Ogólne warunki §15 ust 1 pkt 
6) 
„konieczności dostosowania 
postanowień Taryfy do 
postanowień innych wzorców 
umów PKO Banku Polskiego SA, 
w zakresie dotyczącym tytułów 
opłat i prowizji, niewpływającym 
na wysokość pobieranych opłat i 
prowizji oraz warunki ich 
pobierania” 
2. Zmiana porządkowa 

„6. Przeprowadzenie autoryzacji 
przelewu oraz ustanowienia, 
modyfikacji lub usunięcia 
zlecenia płatniczego/odbiorcy 
przy użyciu kodu jednorazowego 
za pośrednictwem usługi 
bankowości elektronicznej 
lub usługi bankowości 
telefonicznej3: 0,29” 

„6. Przeprowadzenie autoryzacji 
przelewu oraz ustanowienia, 
modyfikacji lub usunięcia 
zlecenia płatniczego/odbiorcy 
przy użyciu kodu jednorazowego 
za pośrednictwem usługi 
bankowości elektronicznej lub 
usługi bankowości telefonicznej5: 
0,50 zł” 

1. Dane GUS wg stanu na 
październik 2022 - zmiana 
rocznych wskaźników cen 
towarów i usług 
konsumpcyjnych o 17,9% r/r 
2. Zmiana porządkowa 

1. Ogólne warunki §15 ust 1 pkt 
1) 
2. Zmiana porządkowa 
 

„8. Wpłaty gotówki w walutach 
obcych, wnoszone w monetach 
na rachunki walutowe - od 
kwoty transakcji 4):50%” 

„8. Wpłaty gotówki w oddziałach 
PKO BP S.A w walutach obcych, 
wnoszone w monetach na 
rachunki walutowe - od kwoty 
transakcji6: 50%” 

Zmiana porządkowa Zmiana porządkowa 

„9. Zmiana rachunku ze 
wspólnego na indywidualny i 
odwrotnie: 30,00” 

„9. Zmiana rachunku ze 
wspólnego na indywidualny i 
odwrotnie: 25 zł” 

1. Obniżenie opłaty 
2. Zmiana porządkowa 

1. Ogólne warunki §15 ust 6 
 „Niezależnie od okoliczności 
wymienionych w ust. 1, PKO 
Bank Polski SA w każdym czasie 
ma prawo dokonać zmian opłat 
lub prowizji określonych w 
Taryfie polegających na ich 
obniżeniu, zmianach warunków 
ich pobierania na korzystniejsze 
dla Klienta lub zaprzestaniu ich 
pobierania.” 
2. Zmiana porządkowa 

„10.2) raz w miesiącu: x” „10.2) raz w miesiącu: 0 zł” Zmiana porządkowa Zmiana porządkowa 
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„11. 2) powiadamianie SMS - 
opłaty pobierane w 
miesięcznych cyklach 
rozliczeniowych, liczonych od 
dnia aktywowania usługi: 
a) pakiet 40 SMS - miesięczna 
opłata abonamentowa: 6,00 
b) każdy SMS ponad pakiet oraz 
SMS bez pakietu – opłata 
pobierana zbiorczo: 0,30” 

„11. 2) powiadamianie SMS 7 - 
opłaty pobierane w 
miesięcznych cyklach 
rozliczeniowych, liczonych od 
dnia aktywowania usługi: 
a) pakiet 40 SMS - miesięczna 
opłata abonamentowa: 10 zł 
b) każdy SMS ponad pakiet oraz 
SMS bez pakietu – opłata 
pobierana zbiorczo: 0,50 zł” 

1. Dane GUS wg stanu na 
październik 2022 - zmiana 
rocznych wskaźników cen 
towarów i usług 
konsumpcyjnych o 17,9% r/r 
2. Zmiana porządkowa 

1. Ogólne warunki §15 ust 1 pkt 
1) 
„zmiany miesięcznych lub 
kwartalnych lub półrocznych lub 
rocznych wskaźników cen 
towarów i usług 
konsumpcyjnych, 
publikowanych przez Główny 
Urząd Statystyczny, o co 
najmniej 0,10 punktu 
procentowego; w przypadku 
zmiany więcej niż jednego 
wskaźnika, podstawą do zmiany 
jest wskaźnik o najwyższej 
wartości zmiany.” 
2. Zmiana porządkowa 

„2a) Tryb zwykły – realizacja polecenia 

przelewu SEPA z datą waluty „tomnext”. 
3) Opłata pobierana miesięcznie z dołu, 

uzależniona od liczby autoryzowanych 

transakcji, przy pomocy kodów 
jednorazowych z karty. 
4) Nie dotyczy rachunków prowadzonych 

w celu spłaty kredytu lub pożyczki 
zabezpieczonych hipotecznie i kredytów 

gotówkowych Aurum, Platinium z 

przeznaczeniem na częściową albo 
całkowitą spłatę kredytu” 

„1 Opłata w złotych - z rachunku jest 

pobierana równowartość w walucie 
rachunku 
4 Przelew SEPA Standard oznacza dzień 

udostępnienia kwoty przelewu 
zagranicznego nie później niż 

następnego dnia roboczego 

następującego po dniu otrzymania 
dyspozycji przelewu. 
5 Opłata pobierana miesięcznie z dołu, 

uzależniona od liczby autoryzowanych 
transakcji, przy pomocy kodów 

jednorazowych z karty. 
6 Nie dotyczy rachunków prowadzonych 
w celu spłaty kredytu lub pożyczki 

zabezpieczonych hipotecznie i kredytów 

gotówkowych Aurum, Platinium z 
przeznaczeniem na częściową albo 

całkowitą spłatę kredytu. 
7 Nie dotyczy powiadomień o 
obciążeniach na koncie wysyłanych bez 

opłat po każdej wykonanej przez Ciebie 

transakcji oraz marży przy 
przewalutowaniach transakcji 

dokonywanych przy użyciu karty.” 

Zmiana porządkowa Zmiana porządkowa 

 
 
4. Rachunek oszczędnościowy płatny na żądanie (rachunek walutowy) w walucie polskiej (oferowany do 30 kwietnia 2016 r.) 
dotychczasowa nazwa CZĘŚĆ I. RACHUNKI BANKOWE zostaje zmieniona na: CZĘŚĆ II. RACHUNKI BANKOWE WYCOFANE Z 
OFERTY. 
 
5. Dotychczasowy DZIAŁ VII. RACHUNKI BANKOWE WYCOFANE Z OFERTY – TABELA NR 1 zostaje zamieniony na DZIAŁ II. 
RACHUNKI BANKOWE TABELA NR 2. 
 
6. Wskazane poniżej pozycje oraz sekcje Rachunku oszczędnościowego płatnego na żądanie (rachunek walutowy) w walucie 
polskiej (oferowanego do 30 kwietnia 2016 r.) otrzymują nowe brzmienie lub zmieniają numerację lub położenie w Taryfie: 
 

Gdzie i co się zmienia: Powód 
(okoliczność faktyczna) zmiany Podstawa prawna zmiany 

Przed zmianą: Po zmianie: 

„CZĘŚĆ I. RACHUNKI 
BANKOWE” 

„CZĘŚĆ II. RACHUNKI 
BANKOWE WYCOFANE Z 
OFERTY” 

Zmiana porządkowa Zmiana porządkowa 

„DZIAŁ VII. RACHUNKI 
BANKOWE WYCOFANE Z 
OFERTY – TABELA NR 1” 

„DZIAŁ II. RACHUNKI BANKOWE 
TABELA NR 2” 

Zmiana porządkowa Zmiana porządkowa 

„3. Polecenie przelewu: 
2) za pośrednictwem systemu 
SORBNET 2: 30,00” 

„3. Polecenie przelewu: 
2) za pośrednictwem systemu 
SORBNET 2: 45 zł” 

1. Dane GUS wg stanu na 
październik 2022 - zmiana 
rocznych wskaźników cen 
towarów i usług 
konsumpcyjnych o 17,9% r/r 
2. Zmiana porządkowa 

1. Ogólne warunki §15 ust 1 pkt 
1) 
„zmiany miesięcznych lub 
kwartalnych lub półrocznych lub 
rocznych wskaźników cen 
towarów i usług 
konsumpcyjnych, 
publikowanych przez Główny 
Urząd Statystyczny, o co 
najmniej 0,10 punktu 
procentowego; w przypadku 
zmiany więcej niż jednego 
wskaźnika, podstawą do zmiany 
jest wskaźnik o najwyższej 
wartości zmiany.” 
2. Zmiana porządkowa 
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„4. Przelewy 
zagraniczne/walutowe: 
1) polecenie przelewu SEPA w 
trybie zwykłym:2a) 

2) pozostałe przelewy 
zagraniczne/walutowe: „zgodnie 
z Częścią V””  

„4. Przelewy 
zagraniczne/walutowe: 
1) polecenie przelewu SEPA 
Standard4 

2) pozostałe przelewy 
zagraniczne/walutowe: zgodnie z 
Częścią VII” 

1. Zmiana nazewnictwa 
2. Zmiana porządkowa 
 

1. Ogólne warunki §15 ust 1 pkt 
6) 
„konieczności dostosowania 
postanowień Taryfy do 
postanowień innych wzorców 
umów PKO Banku Polskiego SA, 
w zakresie dotyczącym tytułów 
opłat i prowizji, niewpływającym 
na wysokość pobieranych opłat i 
prowizji oraz warunki ich 
pobierania” 
2. Zmiana porządkowa 

„6. Przeprowadzenie autoryzacji 
przelewu oraz ustanowienia, 
modyfikacji lub usunięcia 
zlecenia płatniczego/odbiorcy 
przy użyciu kodu jednorazowego 
za pośrednictwem usługi 
bankowości elektronicznej 
lub usługi bankowości 
telefonicznej3: 0,29” 

„6. Przeprowadzenie autoryzacji 
przelewu oraz ustanowienia, 
modyfikacji lub usunięcia 
zlecenia płatniczego/odbiorcy 
przy użyciu kodu jednorazowego 
za pośrednictwem usługi 
bankowości elektronicznej lub 
usługi bankowości telefonicznej5: 
0,50 zł” 

1. Dane GUS wg stanu na 
październik 2022 - zmiana 
rocznych wskaźników cen 
towarów i usług 
konsumpcyjnych o 17,9% r/r 
2. Zmiana porządkowa 

1. Ogólne warunki §15 ust 1 pkt 
1) 
„zmiany miesięcznych lub 
kwartalnych lub półrocznych lub 
rocznych wskaźników cen 
towarów i usług 
konsumpcyjnych, 
publikowanych przez Główny 
Urząd Statystyczny, o co 
najmniej 0,10 punktu 
procentowego; w przypadku 
zmiany więcej niż jednego 
wskaźnika, podstawą do zmiany 
jest wskaźnik o najwyższej 
wartości zmiany.” 
2. Zmiana porządkowa 

„8. Wpłaty gotówki w walutach 
obcych, wnoszone w monetach 
na rachunki walutowe - od 
kwoty transakcji 4):x” 

„8. Wpłaty gotówki w oddziałach 
PKO BP S.A w walutach obcych, 
wnoszone w monetach na 
rachunki walutowe - od kwoty 
transakcji6: x” 

Zmiana porządkowa Zmiana porządkowa 

„9. Zmiana rachunku ze 
wspólnego na indywidualny i 
odwrotnie: 30,00” 

„9. Zmiana rachunku ze 
wspólnego na indywidualny i 
odwrotnie: 25 zł” 

1. Obniżenie opłaty 
2. Zmiana porządkowa 

1. Ogólne warunki §15 ust 6 
 „Niezależnie od okoliczności 
wymienionych w ust. 1, PKO 
Bank Polski SA w każdym czasie 
ma prawo dokonać zmian opłat 
lub prowizji określonych w 
Taryfie polegających na ich 
obniżeniu, zmianach warunków 
ich pobierania na korzystniejsze 
dla Klienta lub zaprzestaniu ich 
pobierania.” 
2. Zmiana porządkowa 

„11. 2) powiadamianie SMS - 
opłaty pobierane w 
miesięcznych cyklach 
rozliczeniowych, liczonych od 
dnia aktywowania usługi: 
a) pakiet 40 SMS - miesięczna 
opłata abonamentowa: 6,00 
b) każdy SMS ponad pakiet oraz 
SMS bez pakietu – opłata 
pobierana zbiorczo: 0,30” 

„11. 2) powiadamianie SMS 7 - 
opłaty pobierane w 
miesięcznych cyklach 
rozliczeniowych, liczonych od 
dnia aktywowania usługi: 
a) pakiet 40 SMS - miesięczna 
opłata abonamentowa: 10 zł 
b) każdy SMS ponad pakiet oraz 
SMS bez pakietu – opłata 
pobierana zbiorczo: 0,50 zł” 

1. Dane GUS wg stanu na 
październik 2022 - zmiana 
rocznych wskaźników cen 
towarów i usług 
konsumpcyjnych o 17,9% r/r 
2. Zmiana porządkowa 

1. Ogólne warunki §15 ust 1 pkt 
1) 
„zmiany miesięcznych lub 
kwartalnych lub półrocznych lub 
rocznych wskaźników cen 
towarów i usług 
konsumpcyjnych, 
publikowanych przez Główny 
Urząd Statystyczny, o co 
najmniej 0,10 punktu 
procentowego; w przypadku 
zmiany więcej niż jednego 
wskaźnika, podstawą do zmiany 
jest wskaźnik o najwyższej 
wartości zmiany.” 
2. Zmiana porządkowa 

„2a) Tryb zwykły – realizacja polecenia 

przelewu SEPA z datą waluty „tomnext”. 
3) Opłata pobierana miesięcznie z dołu, 
uzależniona od liczby autoryzowanych 

transakcji, przy pomocy kodów 

jednorazowych z karty. 
4) Nie dotyczy rachunków prowadzonych 

w celu spłaty kredytu lub pożyczki 

zabezpieczonych hipotecznie i kredytów 
gotówkowych Aurum, Platinium z 

przeznaczeniem na częściową albo 

całkowitą spłatę kredytu” 

„4 Przelew SEPA Standard oznacza dzień 

udostępnienia kwoty przelewu 

zagranicznego nie później niż 
następnego dnia roboczego 

następującego po dniu otrzymania 

dyspozycji przelewu. 
5 Opłata pobierana miesięcznie z dołu, 

uzależniona od liczby autoryzowanych 

transakcji, przy pomocy kodów 
jednorazowych z karty. 
6 Nie dotyczy rachunków prowadzonych 

w celu spłaty kredytu lub pożyczki 
zabezpieczonych hipotecznie i kredytów 

gotówkowych Aurum, Platinium z 

przeznaczeniem na częściową albo 
całkowitą spłatę kredytu. 
7 Nie dotyczy powiadomień o 

obciążeniach na koncie wysyłanych bez 
opłat po każdej wykonanej przez Ciebie 

Zmiana porządkowa Zmiana porządkowa 
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transakcji oraz marży przy 

przewalutowaniach transakcji 

dokonywanych przy użyciu karty.” 

 
 
7. Rachunek pracowniczych kas zapomogowo-pożyczkowych (PKZP) (oferowany do 30 kwietnia 2016 r.) dotychczasowa nazwa 
CZĘŚĆ I. RACHUNKI BANKOWE zostaje zmieniona na: CZĘŚĆ II. RACHUNKI BANKOWE WYCOFANE Z OFERTY. 
 
8. Dotychczasowy DZIAŁ VII. RACHUNKI BANKOWE WYCOFANE Z OFERTY – TABELA NR 1 zostaje zamieniony na DZIAŁ II. 
RACHUNKI BANKOWE TABELA NR 2. 
 
9. Wskazane poniżej pozycje oraz sekcje Rachunku pracowniczych kas zapomogowo-pożyczkowych (PKZP) (oferowanego do 30 
kwietnia 2016 r.) otrzymują nowe brzmienie lub zmieniają numerację lub położenie w Taryfie: 
 

Gdzie i co się zmienia: Powód 
(okoliczność faktyczna) zmiany Podstawa prawna zmiany 

Przed zmianą: Po zmianie: 

„CZĘŚĆ I. RACHUNKI 
BANKOWE” 

„CZĘŚĆ II. RACHUNKI 
BANKOWE WYCOFANE Z 
OFERTY” 

Zmiana porządkowa Zmiana porządkowa 

„DZIAŁ VII. RACHUNKI 
BANKOWE WYCOFANE Z 
OFERTY – TABELA NR 1” 

„DZIAŁ II. RACHUNKI BANKOWE 
TABELA NR 2” 

Zmiana porządkowa Zmiana porządkowa 

„Rachunek pracowniczych kas 
zapomogowo-pożyczkowych 
(PKZP) 1 (oferowany do 30 
kwietnia 2016 r.)” 

„Rachunek pracowniczych kas 
zapomogowo-pożyczkowych 
(PKZP) 2 (oferowany do 30 
kwietnia 2016 r.)” 

Zmiana porządkowa Zmiana porządkowa 

„2. 1) pomiędzy rachunkami tego 
samego Posiadacza rachunku, 
prowadzonymi w PKO BP S.A. 
oraz przez inne spółki PKO BP 
S.A. z siedzibą na terytorium RP: 
0,002 

2) na pozostałe rachunki 
prowadzone w PKO BP S.A.: 
0,002” 

„2. 1) pomiędzy rachunkami tego 
samego Posiadacza rachunku, 
prowadzonymi w PKO BP S.A. 
oraz przez inne spółki PKO BP 
S.A. z siedzibą na terytorium RP: 
0 zł3 

2) na pozostałe rachunki 
prowadzone w PKO BP S.A.:  
0 zł3” 

Zmiana porządkowa Zmiana porządkowa 

„3. 1) a) w oddziale PKO BP S.A. 
lub za pośrednictwem usługi 
bankowości telefonicznej: 6,002” 

„3. 1) a) w oddziale PKO BP S.A. 
lub za pośrednictwem usługi 
bankowości telefonicznej: 6 zł3” 

Zmiana porządkowa Zmiana porządkowa 

„4. Przelewy 
zagraniczne/walutowe: 
1) polecenie przelewu SEPA w 
trybie zwykłym:2a)” 
 

„4. Przelewy 
zagraniczne/walutowe: 
1) polecenie przelewu SEPA 
Standard4” 
 

1. Zmiana nazewnictwa 
2. Zmiana porządkowa 
 

1. Ogólne warunki §15 ust 1 pkt 
6) 
„konieczności dostosowania 
postanowień Taryfy do 
postanowień innych wzorców 
umów PKO Banku Polskiego SA, 
w zakresie dotyczącym tytułów 
opłat i prowizji, niewpływającym 
na wysokość pobieranych opłat i 
prowizji oraz warunki ich 
pobierania” 
2. Zmiana porządkowa 

„6. Przeprowadzenie autoryzacji 
przelewu oraz ustanowienia, 
modyfikacji lub usunięcia 
zlecenia płatniczego/odbiorcy 
przy użyciu kodu jednorazowego 
za pośrednictwem usługi 
bankowości elektronicznej 
lub usługi bankowości 
telefonicznej3: x” 

„6. Przeprowadzenie autoryzacji 
przelewu oraz ustanowienia, 
modyfikacji lub usunięcia 
zlecenia płatniczego/odbiorcy 
przy użyciu kodu jednorazowego 
za pośrednictwem usługi 
bankowości elektronicznej lub 
usługi bankowości telefonicznej5: 
x” 

Zmiana porządkowa Zmiana porządkowa 

„8. Wpłaty gotówki w walutach 
obcych, wnoszone w monetach 
na rachunki walutowe - od 
kwoty transakcji 4):x” 

„8. Wpłaty gotówki w oddziałach 
PKO BP S.A w walutach obcych, 
wnoszone w monetach na 
rachunki walutowe - od kwoty 
transakcji6: x” 

Zmiana porządkowa Zmiana porządkowa 

„11. 2) powiadamianie SMS - 
opłaty pobierane w 
miesięcznych cyklach 
rozliczeniowych, liczonych od 
dnia aktywowania usługi: 
a) pakiet 40 SMS - miesięczna 
opłata abonamentowa: 6,00 

„11. 2) powiadamianie SMS 7 - 
opłaty pobierane w 
miesięcznych cyklach 
rozliczeniowych, liczonych od 
dnia aktywowania usługi: 
a) pakiet 40 SMS - miesięczna 
opłata abonamentowa: 10 zł 

1. Dane GUS wg stanu na 
październik 2022 - zmiana 
rocznych wskaźników cen 
towarów i usług 
konsumpcyjnych o 17,9% r/r 
2. Zmiana porządkowa 

1. Ogólne warunki §15 ust 1 pkt 
1) 
„zmiany miesięcznych lub 
kwartalnych lub półrocznych lub 
rocznych wskaźników cen 
towarów i usług 
konsumpcyjnych, 
publikowanych przez Główny 
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b) każdy SMS ponad pakiet oraz 
SMS bez pakietu – opłata 
pobierana zbiorczo: 0,30” 
 

b) każdy SMS ponad pakiet oraz 
SMS bez pakietu – opłata 
pobierana zbiorczo: 0,50 zł” 
 

Urząd Statystyczny, o co 
najmniej 0,10 punktu 
procentowego; w przypadku 
zmiany więcej niż jednego 
wskaźnika, podstawą do zmiany 
jest wskaźnik o najwyższej 
wartości zmiany.” 
2. Zmiana porządkowa 

„1) Rachunek prowadzony dla 

pracowniczych kas zapomogowo-
pożyczkowych (PKZP) od dnia 16 lipca 

2007 r. 
2) Realizacja tylko w oddziale PKO BP SA 
2a) Tryb zwykły – realizacja polecenia 

przelewu SEPA z datą waluty „tomnext”. 
3) Opłata pobierana miesięcznie z dołu, 
uzależniona od liczby autoryzowanych 

transakcji, przy pomocy kodów 

jednorazowych z karty. 
4) Nie dotyczy rachunków prowadzonych 

w celu spłaty kredytu lub pożyczki 

zabezpieczonych hipotecznie i kredytów 
gotówkowych Aurum, Platinium z 

przeznaczeniem na częściową albo 

całkowitą spłatę kredytu” 

„2 Rachunek prowadzony dla 

pracowniczych kas zapomogowo-
pożyczkowych (PKZP) od dnia 16 lipca 

2007 r. 
3 Realizacja tylko w oddziale PKO BP 
S.A. 
4 Przelew SEPA Standard oznacza dzień 

udostępnienia kwoty przelewu 
zagranicznego nie później niż 

następnego dnia roboczego 

następującego po dniu otrzymania 
dyspozycji przelewu. 
5 Opłata pobierana miesięcznie z dołu, 

uzależniona od liczby autoryzowanych 
transakcji, przy pomocy kodów 

jednorazowych z karty. 
6 Nie dotyczy rachunków prowadzonych 
w celu spłaty kredytu lub pożyczki 

zabezpieczonych hipotecznie i kredytów 

gotówkowych Aurum, Platinium z 
przeznaczeniem na częściową albo 

całkowitą spłatę kredytu. 
7 Nie dotyczy powiadomień o 
obciążeniach na koncie wysyłanych bez 

opłat po każdej wykonanej przez Ciebie 

transakcji oraz marży przy 
przewalutowaniach transakcji 

dokonywanych przy użyciu karty.” 

Zmiana porządkowa Zmiana porządkowa 

 
 
CZĘŚĆ II. RACHUNKI BANKOWE WYCOFANE Z OFERTY 
DZIAŁ III. RACHUNEK WALUTOWY ADM. (OFEROWANY DO 30 PAŹDZIERNIKA 2014 R.)  
 
1. RACHUNEK WALUTOWY ADM. (OFEROWANY DO 30 PAŹDZIERNIKA 2014 R.) dotychczasowa nazwa CZĘŚĆ I. RACHUNKI 
BANKOWE zostaje zmieniona na: CZĘŚĆ II. RACHUNKI BANKOWE WYCOFANE Z OFERTY. 
 
2. Dotychczasowy DZIAŁ VI. RACHUNKI BANKOWE WYCOFANE Z OFERTY ORAZ KARTY DEBETOWE W FORMIE TRADYCYJNEJ – 
TABELA NR 3 zostaje zamieniony na DZIAŁ III. RACHUNEK WALUTOWY ADM. (OFEROWANY DO 30 PAŹDZIERNIKA 2014 R.) 
 
3. Wskazane poniżej pozycje oraz sekcje Rachunku walutowego Adm. (oferowanego do 30 października 2014 r.) otrzymują nowe 
brzmienie lub zmieniają numerację lub położenie w Taryfie: 
 

Gdzie i co się zmienia: Powód 
(okoliczność faktyczna) zmiany Podstawa prawna zmiany 

Przed zmianą: Po zmianie: 

„CZĘŚĆ I. RACHUNKI 
BANKOWE” 

„CZĘŚĆ II. RACHUNKI 
BANKOWE WYCOFANE Z 
OFERTY” 

Zmiana porządkowa Zmiana porządkowa 

„DZIAŁ VI. RACHUNKI 
BANKOWE WYCOFANE Z 
OFERTY ORAZ KARTY 
DEBETOWE W FORMIE 
TRADYCYJNEJ - TABELA NR 3” 

„DZIAŁ III. RACHUNEK 
WALUTOWY ADM. 
(OFEROWANY DO 30 
PAŹDZIERNIKA 2014 R.)” 

Zmiana porządkowa Zmiana porządkowa 

„1. Prowadzenie rachunku 
płatniczego - miesięcznie: 0,00” 

„1. Prowadzenie rachunku 
płatniczego: 0 zł” 

Zmiana porządkowa Zmiana porządkowa 

„2. Polecenie przelewu 
wewnętrznego: 
1) pomiędzy rachunkami tego 
samego Posiadacza rachunku, 
prowadzonymi w PKO BP SA 
oraz przez inne spółki PKO BP 
SA z siedzibą na terytorium RP: 
0,00 
2) na pozostałe rachunki 
prowadzone w PKO BP SA:  
a) w oddziale PKO BP SA lub za 
pośrednictwem usługi 
bankowości telefonicznej: 0,00 
b) za pośrednictwem usługi 
bankowości elektronicznej: 0,00” 

„2. Polecenie przelewu 
wewnętrznego: 0 zł” 

Zmiana porządkowa Zmiana porządkowa 

„3. Polecenie przelewu: 
1) standardowe: 

„3. Polecenie przelewu: 
1) standardowe: 

Zmiana porządkowa Zmiana porządkowa 
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a) w oddziale PKO BP SA lub za 
pośrednictwem usługi 
bankowości telefonicznej: 6,003 

b) za pośrednictwem usługi 
bankowości elektronicznej: 
1,003” 

a) w oddziale PKO BP S.A. lub za 
pośrednictwem usługi 
bankowości telefonicznej: 6 zł2 

b) za pośrednictwem usługi 
bankowości elektronicznej: 1zł2” 

„3.2) natychmiastowe: 
a) w oddziale PKO BP SA lub za 
pośrednictwem usługi 
bankowości telefonicznej: x 

b) za pośrednictwem usługi 
bankowości elektronicznej: x 
3) na telefon BLIK: x” 

Usunięto pozycje Zmiana porządkowa Zmiana porządkowa 

„3. 4) za pośrednictwem systemu 
SORBNET 2: 30,00” 

„3. 2) za pośrednictwem 
systemu SORBNET 2: 45 zł” 

1. Dane GUS wg stanu na 
październik 2022 - zmiana 
rocznych wskaźników cen 
towarów i usług 
konsumpcyjnych o 17,9% r/r 
2. Zmiana porządkowa 

1. Ogólne warunki §15 ust 1 pkt 
1) 
„zmiany miesięcznych lub 
kwartalnych lub półrocznych lub 
rocznych wskaźników cen 
towarów i usług 
konsumpcyjnych, 
publikowanych przez Główny 
Urząd Statystyczny, o co 
najmniej 0,10 punktu 
procentowego; w przypadku 
zmiany więcej niż jednego 
wskaźnika, podstawą do zmiany 
jest wskaźnik o najwyższej 
wartości zmiany.” 
2. Zmiana porządkowa 

„4. 1) polecenie przelewu SEPA w 
trybie zwykłym: 3a): 
a) w oddziale PKO BP SA lub za 
pośrednictwem usługi 
bankowości telefonicznej: 6,00 

b) za pośrednictwem usługi 
bankowości elektronicznej: 1,00 
2) pozostałe przelewy 
zagraniczne/walutowe: zgodnie z 
Częścią V” 

„4. 1) polecenie przelewu SEPA 
Standard 3: 
a) w oddziale PKO BP S.A. lub za 
pośrednictwem usługi 
bankowości telefonicznej: 6 zł 

b) za pośrednictwem usługi 
bankowości elektronicznej:  
1 zł/0 zł4 
2) pozostałe przelewy 
zagraniczne/walutowe: zgodnie z 
Częścią VII” 

1. Zmiana nazewnictwa 
2. Obniżenie opłaty 
3. Zmiana porządkowa 

1. Ogólne warunki §15 ust 1 pkt 
6) 
„konieczności dostosowania 
postanowień Taryfy do 
postanowień innych wzorców 
umów PKO Banku Polskiego SA, 
w zakresie dotyczącym tytułów 
opłat i prowizji, niewpływającym 
na wysokość pobieranych opłat i 
prowizji oraz warunki ich 
pobierania” 
2. Ogólne warunki §15 ust 6 
„Niezależnie od okoliczności 
wymienionych w ust. 1, PKO 
Bank Polski SA w każdym czasie 
ma prawo dokonać zmian opłat 
lub prowizji określonych w 
Taryfie polegających na ich 
obniżeniu, zmianach warunków 
ich pobierania na korzystniejsze 
dla Klienta lub zaprzestaniu ich 
pobierania.” 
3. Zmiana porządkowa 

„6. Realizacja - za każdą 
płatność: 
1) zlecenia zmiennego lub 
polecenia zapłaty: x 
2) zlecenia stałego: 1,50 
3) zlecenia „Płatności ustalonej” 
(usługa w administrowaniu od 
dnia 24 lipca 2015 r.): x” 

„6. Realizacja zlecenia stałego – 
za każdą płatność: 1,50 zł” 

Zmiana porządkowa Zmiana porządkowa 

„7. Obsługa karty debetowej - 
opłata roczna dla Posiadacza lub 
Użytkownika karty - za każdą 
kartę: x” 

Usunięto pozycję Zmiana porządkowa Zmiana porządkowa 

„8. Obsługa karty debetowej - 
opłata miesięczna dla 
Posiadacza lub Użytkownika 
karty – za każdą kartę: x” 

Usunięto pozycję Zmiana porządkowa Zmiana porządkowa 

„9. Wznowienie karty płatniczej: 
x” 

Usunięto pozycję Zmiana porządkowa Zmiana porządkowa 

„10. Wydanie karty płatniczej z 
wizerunkiem z galerii albo 
zmiana standardowego 
wizerunku karty na wizerunek z 
galerii albo zmiana wizerunku 
karty w ramach galerii: x” 

Usunięto pozycję Zmiana porządkowa Zmiana porządkowa 
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„11. Przewalutowanie transakcji 
płatniczej dokonanej kartą 
wydaną w ramach organizacji 
Visa w walucie innej niż waluta 
polska, rozliczonych na rachunku 
głównym prowadzonym w 
złotych (w tym transgranicznej 
transakcji płatniczej przy użyciu 
karty debetowej do płatności 
bezgotówkowych oraz 
transgranicznej 
transakcji płatniczej przy użyciu 
karty debetowej do płatności 
gotówkowych) – od wartości 
transakcji 
płatniczej: x” 

Usunięto pozycję Zmiana porządkowa Zmiana porządkowa 

„12. Wypłaty gotówki w 
agencjach PKO BP SA (w 
walucie polskiej) lub w 
oddziałach PKO BP SA: 0,00” 

„8. Wypłaty gotówki w 
agencjach PKO BP S.A. (w 
walucie polskiej) lub w 
oddziałach PKO BP S.A.: 
1) pierwsza wypłata w danym 
miesiącu kalendarzowym: 0 zł 
2) kolejna wypłata w danym 
miesiącu kalendarzowym: 0,5% 
nie mniej niż 10 zł” 

1. Dane GUS wg stanu na 
październik 2022 - zmiana 
rocznych wskaźników cen 
towarów i usług 
konsumpcyjnych o 17,9% r/r 
2. Zmiana porządkowa 

1. Ogólne warunki §15 ust 1 pkt 
1) 
„zmiany miesięcznych lub 
kwartalnych lub półrocznych lub 
rocznych wskaźników cen 
towarów i usług 
konsumpcyjnych, 
publikowanych przez Główny 
Urząd Statystyczny, o co 
najmniej 0,10 punktu 
procentowego; w przypadku 
zmiany więcej niż jednego 
wskaźnika, podstawą do zmiany 
jest wskaźnik o najwyższej 
wartości zmiany.” 
2. Zmiana porządkowa 

Brak pozycji „7. Wpłaty gotówki w oddziałach 
PKO BP S.A.: 0,5% nie mniej niż 
10 zł” 

1. Dane GUS wg stanu na 
październik 2022 - zmiana 
rocznych wskaźników cen 
towarów i usług 
konsumpcyjnych o 17,9% r/r 
2. Zmiana porządkowa 

1. Ogólne warunki §15 ust 1 pkt 
1) 
„zmiany miesięcznych lub 
kwartalnych lub półrocznych lub 
rocznych wskaźników cen 
towarów i usług 
konsumpcyjnych, 
publikowanych przez Główny 
Urząd Statystyczny, o co 
najmniej 0,10 punktu 
procentowego; w przypadku 
zmiany więcej niż jednego 
wskaźnika, podstawą do zmiany 
jest wskaźnik o najwyższej 
wartości zmiany.” 
2. Zmiana porządkowa 

„13. Wypłaty gotówki - przy 
użyciu karty debetowej PKO 
Ekspres lub przy użyciu BLIK - za 
każdą transakcję od jej wartości, 
z wyjątkiem ppkt 4: 
1) w bankomatach PKO BP SA: x 
2) w bankomatach innych niż 
PKO BP SA w kraju: x 
3) w bankomatach innych niż 
PKO BP SA za granicą (w tym 
transgraniczne transakcje 
płatnicze przy użyciu karty 
debetowej do płatności 
gotówkowych): x 
4) towarzysząca transakcji 
bezgotówkowej (Cashback) – za 
każdą transakcję: x 
5) w urzędach pocztowych: x 
6) w oddziałach banków innych 
niż PKO BP SA lub punktach 
świadczących usługi wypłaty 
gotówki w terminalu płatniczym 
(w tym transgraniczne 
transakcje płatnicze przy użyciu 
karty debetowej do płatności 
gotówkowych) – x” 

Usunięto pozycję Zmiana porządkowa Zmiana porządkowa 

„14. Wpłaty gotówki w walutach 
obcych wnoszone w monetach: 
50%” 

„9. Wpłaty gotówki w oddziałach 
PKO BP S.A. w walutach obcych 
wnoszone w monetach: 50%” 

Zmiana porządkowa Zmiana porządkowa 
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„15. Zmiana rachunku ze 
wspólnego na indywidualny i 
odwrotnie: 30,00” 

„10. Zmiana rachunku ze 
wspólnego na indywidualny i 
odwrotnie: 25 zł” 

1. Obniżenie opłaty 
2. Zmiana porządkowa 

1. Ogólne warunki §15 ust 6 
„Niezależnie od okoliczności 
wymienionych w ust. 1, PKO 
Bank Polski SA w każdym czasie 
ma prawo dokonać zmian opłat 
lub prowizji określonych w 
Taryfie polegających na ich 
obniżeniu, zmianach warunków 
ich pobierania na korzystniejsze 
dla Klienta lub zaprzestaniu ich 
pobierania.” 
2. Zmiana porządkowa 

„16. Przeprowadzenie autoryzacji 
przelewu oraz ustanowienia, 
modyfikacji lub usunięcia 
zlecenia 
płatniczego/odbiorcy przy użyciu 
kodu jednorazowego za 
pośrednictwem usługi 
bankowości elektronicznej 
lub usługi bankowości 
telefonicznej 4): 0,29” 

„11. Przeprowadzenie autoryzacji 
przelewu oraz ustanowienia, 
modyfikacji lub usunięcia 
zlecenia płatniczego/odbiorcy 
przy użyciu kodu jednorazowego 
za pośrednictwem usługi 
bankowości elektronicznej lub 
usługi bankowości telefonicznej5: 
0,50 zł” 

1. Dane GUS wg stanu na 
październik 2022 - zmiana 
rocznych wskaźników cen 
towarów i usług 
konsumpcyjnych o 17,9% r/r 
2. Zmiana porządkowa 

1. Ogólne warunki §15 ust 1 pkt 
1) 
„zmiany miesięcznych lub 
kwartalnych lub półrocznych lub 
rocznych wskaźników cen 
towarów i usług 
konsumpcyjnych, 
publikowanych przez Główny 
Urząd Statystyczny, o co 
najmniej 0,10 punktu 
procentowego; w przypadku 
zmiany więcej niż jednego 
wskaźnika, podstawą do zmiany 
jest wskaźnik o najwyższej 
wartości zmiany.” 
2. Zmiana porządkowa 

„17. Sporządzenie zestawienia 
transakcji płatniczych i 
przekazanie go pocztą na terenie 
kraju 
(wyciągu, zbiorczego zestawienia 
transakcji) częściej niż raz w 
miesiącu – każdorazowo: 6,00” 

„12. Sporządzenie zestawienia 
transakcji płatniczych i 
przekazanie go pocztą na terenie 
kraju (wyciągu, zbiorczego 
zestawienia transakcji) częściej 
niż raz w miesiącu – 
każdorazowo: 6 zł” 

Zmiana porządkowa Zmiana porządkowa 

„18. 2) powiadamianie SMS - 
opłaty pobierane w 
miesięcznych cyklach 
rozliczeniowych, liczonych od 
dnia aktywowania usługi: 
a) pakiet 40 SMS - miesięczna 
opłata abonamentowa: 6,00 
b) każdy SMS ponad pakiet oraz 
SMS bez pakietu – opłata 
pobierana zbiorczo: 0,30” 

„13. 2) powiadamianie SMS 6 - 
opłaty pobierane w 
miesięcznych cyklach 
rozliczeniowych, liczonych od 
dnia aktywowania usługi: 
a) pakiet 40 SMS - miesięczna 
opłata abonamentowa: 10 zł 
b) każdy SMS ponad pakiet oraz 
SMS bez pakietu – opłata 
pobierana zbiorczo: 0,50 zł” 

1. Dane GUS wg stanu na 
październik 2022 - zmiana 
rocznych wskaźników cen 
towarów i usług 
konsumpcyjnych o 17,9% r/r 
2. Zmiana porządkowa 

1. Ogólne warunki §15 ust 1 pkt 
1) 
„zmiany miesięcznych lub 
kwartalnych lub półrocznych lub 
rocznych wskaźników cen 
towarów i usług 
konsumpcyjnych, 
publikowanych przez Główny 
Urząd Statystyczny, o co 
najmniej 0,10 punktu 
procentowego; w przypadku 
zmiany więcej niż jednego 
wskaźnika, podstawą do zmiany 
jest wskaźnik o najwyższej 
wartości zmiany.” 
2. Zmiana porządkowa 

„19. Sprawdzenie salda na 
rachunku w bankomacie przy 
użyciu karty debetowej PKO 
Ekspres: x” 

Usunięto pozycję Zmiana porządkowa Zmiana porządkowa 

„20. Wydrukowanie w 
bankomacie PKO BP SA, przy 
użyciu karty debetowej PKO 
Ekspres, informacji o: 
1) wysokości salda 
rachunku/wolnych środków - za 
każdy wydruk: x 
2) ostatnich 5 transakcjach 
rozliczonych na rachunku - za 
każdy wydruk: x” 

Usunięto pozycję Zmiana porządkowa Zmiana porządkowa 

„21. Sporządzenie i wysłanie 
zawiadomienia/monitu 
związanego z powstaniem 
zadłużenia przeterminowanego: 
x” 

Usunięto pozycję Zmiana porządkowa Zmiana porządkowa 

„1)  Opłata w złotych - z rachunku jest 

pobierana równowartość w walucie 
rachunku. 
3) Z rachunków prowadzonych w 

walutach wymienialnych nie realizuje się 
poleceń przelewów do ZUS i Urzędu 

Skarbowego. 

„1 Opłata w złotych - z rachunku jest 

pobierana równowartość w walucie 
rachunku. 
2  Z rachunków prowadzonych w 

walutach wymienialnych nie realizuje 
się poleceń przelewów do ZUS i Urzędu 

Skarbowego. 

Zmiana porządkowa Zmiana porządkowa 



Strona 120/144 
 

3a) Tryb zwykły – realizacja polecenia 

przelewu SEPA z datą waluty „tomnext”. 
4) Opłata pobierana miesięcznie z dołu, 
uzależniona od liczby autoryzowanych 

transakcji, przy pomocy kodów 

jednorazowych z karty.” 

3 Przelew SEPA Standard oznacza dzień 

udostępnienia kwoty przelewu 

zagranicznego nie później niż 
następnego dnia roboczego 

następującego po dniu otrzymania 

dyspozycji przelewu. 
4 W przypadku przelewu w walucie, w 

której prowadzony jest rachunek, w 

opcji kosztowej SHA (Dzielone), pod 
warunkiem wykonania w poprzednim 

lub bieżącym miesiącu kalendarzowym 

(przed złożeniem dyspozycji przelewu), 
min. 1 transakcji walutowej w kantorze 

internetowym PKO BP S.A. 
5 Opłata pobierana miesięcznie z dołu, 
uzależniona od liczby autoryzowanych 

transakcji, przy pomocy kodów 

jednorazowych z karty. 
6 Nie dotyczy powiadomień o 

obciążeniach na koncie wysyłanych bez 

opłat po każdej wykonanej przez Ciebie 
transakcji oraz marży przy 

przewalutowaniach transakcji 

dokonywanych przy użyciu karty.” 

 
 
CZĘŚĆ II. RACHUNKI BANKOWE WYCFANE Z OFERTY 
DZIAŁ IV. ROR DEPOZYT (OFEROWANY DO DNIA 31 LIPCA 2015 R. PRZEZ SKOK „WESOŁA”) 
 
1. Dotychczasowa CZĘŚĆ I. RACHUNKI BANKOWE zostaje zmieniona na CZĘŚĆ II. RACHUNKI BANKOWE WYCOFANE Z OFERTY. 
 
2. Dotychczasowy  DZIAŁ VIII. RACHUNEK BANKOWY WYCOFANY Z OFERTY (PRODUKT OFEROWANY DO DNIA 31 LIPCA 2015 R. 
PRZEZ SKOK „WESOŁA”) zostaje zmieniony na DZIAŁ IV. ROR DEPOZYT (OFEROWANY DO DNIA 31 LIPCA 2015 R. PRZEZ SKOK 
„WESOŁA”). 
 
3. Wskazane pozycje oraz sekcje otrzymują nowe brzmienie lub zmieniają numeracje lub położenie w Taryfie: 
 

Gdzie i co się zmienia: Powód 
(okoliczność faktyczna) zmiany Podstawa prawna zmiany 

Przed zmianą: Po zmianie: 

„CZĘŚĆ I. RACHUNKI 
BANKOWE” 
 

„CZĘŚĆ II. RACHUNKI 
BANKOWE WYCOFANE Z 
OFERTY” 

Zmiana porządkowa. Zmiana porządkowa. 

„DZIAŁ VIII. RACHUNEK 
BANKOWY WYCOFANY Z 
OFERTY (PRODUKT 
OFEROWANY DO DNIA 31 
LIPCA 2015 R. PRZEZ SKOK 
„WESOŁA”)” 

„DZIAŁ IV. ROR DEPOZYT 
(OFEROWANY DO DNIA 31 
LIPCA 2015 R. PRZEZ SKOK 
„WESOŁA”)” 

Zmiana porządkowa Zmiana porządkowa 

„2. Polecenie przelewu, z 
zastrzeżeniem pkt 3, 4 i 5: 
1) w kwotach do 2 000,00 zł: 
3,00 
2) w kwotach powyżej 2 000,00 
zł: 6,00” 

„2. Polecenie przelewu 
standardowe, z zastrzeżeniem 
pkt 3: 
1) w oddziale PKO BP SA lub za 
pośrednictwem usługi 
bankowości telefonicznej: 9 zł 
2) za pośrednictwem usługi 
bankowości elektronicznej: 0 zł” 

Dane GUS wg stanu na 
październik 2022 - zmiana 
rocznych wskaźników cen 
towarów i usług 
konsumpcyjnych o 17,9% r/r 
 

Ogólne warunki  §15 ust 1 pkt 1) 
„zmiany miesięcznych lub 
kwartalnych lub półrocznych lub 
rocznych wskaźników cen 
towarów i usług 
konsumpcyjnych, publikowanych 
przez Główny Urząd 
Statystyczny, o co najmniej 0,10 
punktu procentowego; w 
przypadku zmiany więcej niż 
jednego wskaźnika, podstawą do 
zmiany jest wskaźnik o 
najwyższej wartości zmiany.” 

„3. Polecenie przelewu z 
zerwanej/zakończonej lokaty na 
rachunki w innych instytucjach 
finansowych: 0,00”  

Usunięto zapis. Zmiana porządkowa Zmiana porządkowa 

„4. Polecenie przelewu do 
ZUS/KRUS/US: 3,00” 

Usunięto zapis 
 
Opłata będzie pobierana 
zgodnie z pkt 2 w Części II 
„Rachunki bankowe wycofane z 
oferty” Dział IV „ROR Depozyt 
(oferowany do dnia 31 lipca 
2015 r. przez SKOK „Wesoła”)”:  
„2. Polecenie przelewu 
standardowe, z zastrzeżeniem 
pkt 3: 
1) w oddziale PKO BP SA lub za 
pośrednictwem usługi 
bankowości telefonicznej: 9 zł 

 
1. Dane GUS wg stanu na 
październik 2022 - zmiana 
rocznych wskaźników cen 
towarów i usług 
konsumpcyjnych o 17,9% r/r 
2. Zmiana porządkowa 

1. Ogólne warunki  §15 ust 1 pkt 
1) 
„zmiany miesięcznych lub 
kwartalnych lub półrocznych lub 
rocznych wskaźników cen 
towarów i usług 
konsumpcyjnych, 
publikowanych przez Główny 
Urząd Statystyczny, o co 
najmniej 0,10 punktu 
procentowego; w przypadku 
zmiany więcej niż jednego 
wskaźnika, podstawą do zmiany 
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2) za pośrednictwem usługi 
bankowości elektronicznej:  
0 zł” 

jest wskaźnik o najwyższej 
wartości zmiany.” 
2. Zmiana porządkowa 

„5. Sporządzenie drugiego i 
kolejnych w danym miesiącu 
zestawień transakcji płatniczych 
(raportów lub wydruków z sald 
depozytowych - maksymalnie za 
okres 12 miesięcy) – 
każdorazowo: 15,00” 

„4. Wydanie zestawienia 
transakcji płatniczych (wydruku 
historii rachunku) za okres 
poprzedzający bieżący miesiąc – 
za każdy miesiąc: 3 zł 
5. Sporządzenie zestawienia 
transakcji płatniczych i 
przekazanie go pocztą na 
terenie kraju (wyciągu, 
zbiorczego zestawienia 
transakcji) częściej niż raz w 
miesiącu – każdorazowo: 6 zł” 

 
1. Dane GUS wg stanu na 

październik 2022 - zmiana 
rocznych wskaźników cen 
towarów i usług 
konsumpcyjnych o 17,9% r/r 

2. Zmiana porządkowa 

1. Ogólne warunki §15 ust 1 pkt 
1) 

„zmiany miesięcznych lub 
kwartalnych lub półrocznych lub 
rocznych wskaźników cen 
towarów i usług 
konsumpcyjnych, 
publikowanych przez Główny 
Urząd Statystyczny, o co 
najmniej 0,10 punktu 
procentowego; w przypadku 
zmiany więcej niż jednego 
wskaźnika, podstawą do zmiany 
jest wskaźnik o najwyższej 
wartości zmiany.” 
2. Zmiana porządkowa 

„6. Przyjęcie/zmiana/ odwołanie 
dyspozycji na wypadek śmierci: 
15,00” 

Usunięto zapis. 
 
Opłata będzie pobierana zgodnie  
z  pkt 3 ppkt 2) w Części XI „Inne 
czynności i usługi”:   
„3. Ustanowienie, zmiana lub 
odwołanie - za każdą czynność: 
2) dyspozycji w sprawie 
przeznaczenia wkładu na 
wypadek śmierci: 
a) w oddziale lub agencji PKO 
BP S.A., z zastrzeżeniem lit. c: 25 
zł 
b) w ramach usługi bankowości 
elektronicznej, z zastrzeżeniem lit. 
c: 10 zł 
c) do Konta Platinium II 2: 0 zł” 

 
1. Dane GUS wg stanu na 

październik 2022 - zmiana 
rocznych wskaźników cen 
towarów i usług 
konsumpcyjnych o 17,9% r/r 

2. Obniżenie opłaty 
3. Zmiana porządkowa 

1. Ogólne warunki  §15 ust 1 pkt 
1) 
„zmiany miesięcznych lub 
kwartalnych lub półrocznych lub 
rocznych wskaźników cen 
towarów i usług 
konsumpcyjnych, publikowanych 
przez Główny Urząd 
Statystyczny, o co najmniej 0,10 
punktu procentowego; w 
przypadku zmiany więcej niż 
jednego wskaźnika, podstawą do 
zmiany jest wskaźnik o 
najwyższej wartości zmiany.” 
2. Ogólne warunki  §15 ust 6:  
„Niezależnie od okoliczności 
wymienionych w ust. 1, PKO 
Bank Polski SA w każdym czasie 
ma prawo dokonać zmian opłat 
lub prowizji określonych w 
Taryfie polegających na ich 
obniżeniu, zmianach warunków 
ich pobierania na korzystniejsze 
dla Klienta lub zaprzestaniu ich 
pobierania. ”, 
3. Zmiana porządkowa 

Brak pozycji „3. Przelewy 
zagraniczne/walutowe: 
1) polecenie przelewu SEPA 

Standard 1 
1 Przelew SEPA Standard oznacza dzień 
udostępnienia kwoty przelewu 

zagranicznego nie później niż 

następnego dnia roboczego 
następującego po dniu otrzymania 

dyspozycji przelewu.     

a)  w oddziale PKO BP SA lub za 
pośrednictwem usługi 
bankowości telefonicznej: 
10 zł 

b) za pośrednictwem usługi 
bankowości elektronicznej:  
0 zł 

2) pozostałe przelewy 
zagraniczne/walutowe: 
zgodnie z Częścią VII”                                                                      

1. Dane GUS wg stanu na 
październik 2022 - zmiana 
rocznych wskaźników cen 
towarów i usług 
konsumpcyjnych o 17,9% r/r - 
uspójnienie polityki cenowej w 
zakresie prowizji i opłat na 
poziomie depozytów bieżących 
(ujednolicenie opłat za przelewy 
krajowe i  zagraniczne) 
2. Zmiana porządkowa 

1. Ogólne warunki  §15 ust 1 pkt 
1) 
„zmiany miesięcznych lub 
kwartalnych lub półrocznych lub 
rocznych wskaźników cen 
towarów i usług 
konsumpcyjnych, publikowanych 
przez Główny Urząd 
Statystyczny, o co najmniej 0,10 
punktu procentowego; w 
przypadku zmiany więcej niż 
jednego wskaźnika, podstawą do 
zmiany jest wskaźnik o 
najwyższej wartości zmiany.” 
2. Zmiana porządkowa 
 

 
 
CZĘŚĆ II. RACHUNKI BANKOWE WYCOFANE Z OFERTY 
DZIAŁ V. RACHUNEK LOKACYJNY IKE (OFEROWANY DO DNIA 31 GRUDNIA 2015 R.) 
 
1. Dotychczasowa CZĘŚĆ I. RACHUNKI BANKOWE zostaje zmieniona na CZĘŚĆ II. RACHUNKI BANKOWE WYCOFANE Z OFERTY. 
 
2. Dotychczasowy DZIAŁ IX. RACHUNEK LOKACYJNY IKE (PRODUKT OFEROWANY DO DNIA 31 GRUDNIA 2015 R.) zostaje 
zmieniony na DZIAŁ V. RACHUNEK LOKACYJNY IKE (OFEROWANY DO DNIA 31 GRUDNIA 2015 R.). 
 
3. Wskazane pozycje oraz sekcje otrzymują nowe brzmienie lub zmieniają numeracje lub położenie w Taryfie: 
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Gdzie i co się zmienia: Powód 
(okoliczność faktyczna) zmiany Podstawa prawna zmiany 

Przed zmianą: Po zmianie: 

„CZĘŚĆ I. RACHUNKI 
BANKOWE” 

„CZĘŚĆ II. RACHUNKI 
BANKOWE WYCOFANE Z 
OFERTY” 

Zmiana porządkowa Zmiana porządkowa 

„DZIAŁ IX. RACHUNEK 
LOKACYJNY IKE (PRODUKT 
OFEROWANY DO DNIA 31 
GRUDNIA 2015 R.)” 

„DZIAŁ V. RACHUNEK 
LOKACYJNY IKE (OFEROWANY 
DO DNIA 31 GRUDNIA 2015 
R.)” 

Zmiana porządkowa Zmiana porządkowa 

 
 
CZĘŚĆ II. RACHUNKI BANKOWE WYCOFANE Z OFERTY 
DZIAŁ VI. OSZCZĘDNOŚCIOWE KSIĄŻECZKI MIESZKANIOWE 
 
1. Dotychczasowa nazwa CZĘŚĆ I. RACHUNKI BANKOWE zostaje zmieniona na: CZĘŚĆ Ii. RACHUNKI BANKOWE WYCOFANE Z 
OFERTY. 
 
2. Dotychczasowy „DZIAŁ V. OSZCZĘDNOŚCIOWE KSIĄŻECZKI MIESZKANIOWE” zostaje zmieniony na DZIAŁ VI. 
OSZCZĘDNOŚCIOWE KSIĄŻECZKI MIESZKANIOWE. 
 
3. Wskazane poniżej pozycje oraz sekcje otrzymują nowe brzmienie lub zmieniają numeracje lub położenie w Taryfie: 
 

Gdzie i co się zmienia: Powód 
(okoliczność faktyczna) zmiany Podstawa prawna zmiany 

Przed zmianą: Po zmianie: 

„CZĘŚĆ I. RACHUNKI 
BANKOWE” 

„CZĘŚĆ II. RACHUNKI 
BANKOWE WYCOFANE Z 
OFERTY” 

Zmiana porządkowa Zmiana porządkowa 

„DZIAŁ V. OSZCZĘDNOŚCIOWE 
KSIĄŻECZKI MIESZKANIOWE” 

„DZIAŁ VI. OSZCZĘDNOŚCIOWE 
KSIĄŻECZKI MIESZKANIOWE”  

Zmiana porządkowa Zmiana porządkowa 

„3. Dokonanie kontroli budowy, 
w związku z ubieganiem się o 
premię gwarancyjną, w 
przypadku braku zaświadczenia 
o stanie zaawansowania 
budowy: 150,00” 

Usunięto zapis. Zaprzestanie przez Bank 
realizacji czynności 
 

Zmiana porządkowa 

„4. Likwidacja, na życzenie 
Klienta, rachunku wkładu 
oszczędnościowego 
prowadzonego do książeczki z 
wypłatą premii gwarancyjnej : 
40,00” 

„3. Likwidacja, na życzenie 
Klienta, rachunku wkładu 
oszczędnościowego 
prowadzonego do książeczki z 
wypłatą premii gwarancyjnej: 
40 zł” 

Zmiana porządkowa Zmiana porządkowa 

„5. Inne czynności związane z 
obsługą książeczek 
mieszkaniowych wykonywane 
na życzenie Klienta: 20,00” 

„4. Inne czynności związane z 
obsługą książeczek 
mieszkaniowych wykonywane 
na życzenie Klienta: 20 zł”  

Zmiana porządkowa Zmiana porządkowa 

„6. Polecenie przelewu 
wewnętrznego: 0,00” 

„5. Polecenie przelewu 
wewnętrznego: 0 zł” 

Zmiana porządkowa Zmiana porządkowa 

„7. Polecenie przelewu: 5,99” „6. Polecenie przelewu: 5,99 zł” Zmiana porządkowa Zmiana porządkowa 

„8. Poszukiwanie rachunku 
książeczki mieszkaniowej, 
zlecone przez Klienta lub 
spadkobiercę Klienta - w każdym 
oddziale PKO BP SA1): 10,00” 

Usunięto zapis. 
 
Opłata będzie pobierana zgodnie  
z  pkt 5 w Części XI „Inne 
czynności i usługi”:   
„5. Poszukiwanie rachunków - 
na nazwisko jednej osoby 
zlecone przez Klientów lub 
spadkobierców Klientów1:  
10 zł” 

Zmiana porządkowa Zmiana porządkowa 

 
 
CZĘŚĆ III. Pozostałe karty debetowe. 
Dział I. KARTY DEBETOWE DLA UŻYTKOWNIKÓW W OFERCIE. 
 
1. Karta PKO Ekspres dla użytkownika 1 Klient Indywidualny dotychczasowa nazwa CZĘŚĆ II. POZOSTAŁE KARTY PŁATNICZE zostaje 
zmieniona na: CZĘŚĆ III. Pozostałe karty debetowe. 
 
2. Dotychczasowy DZIAŁ IV. KARTY DEBETOWE DLA UŻYTKOWNIKÓW zostaje zamieniony na Dział I. KARTY DEBETOWE DLA 
UŻYTKOWNIKÓW W OFERCIE. 
 
3. Wskazane poniżej pozycje oraz sekcje Karty PKO Ekspres dla użytkownika1 Klient Indywidualny otrzymują nowe brzmienie lub 
zmieniają numerację lub położenie w Taryfie: 
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Gdzie i co się zmienia: Powód 
(okoliczność faktyczna) zmiany Podstawa prawna zmiany 

Przed zmianą: Po zmianie: 

„CZĘŚĆ II. POZOSTAŁE KARTY 
PŁATNICZE” 

„CZĘŚĆ III. POZOSTAŁE KARTY 
DEBETOWE” 

Zmiana porządkowa Zmiana porządkowa 

„DZIAŁ IV. KARTY DEBETOWE 
DLA UŻYTKOWNIKÓW” 

„DZIAŁ I. KARTY DEBETOWE DLA 
UŻYTKOWNIKÓW W OFERCIE” 

Zmiana porządkowa Zmiana porządkowa 

„5. 5) towarzysząca 
bezgotówkowej transakcji 
(Cashback) – za każdą 
transakcję: 1,00 
6) w urzędach pocztowych: 3% 
nie mniej niż 5,00” 

„5. 5) towarzysząca 
bezgotówkowej transakcji 
(Cashback) – za każdą 
transakcję: 2 zł 
6) w urzędach pocztowych: 3% 
nie mniej niż 10 zł” 

1. Dane GUS wg stanu na 
październik 2022 - zmiana 
rocznych wskaźników cen 
towarów i usług 
konsumpcyjnych o 17,9% r/r 
2. Zmiana porządkowa 

1. Ogólne warunki §15 ust 1 pkt 
1) 
„zmiany miesięcznych lub 
kwartalnych lub półrocznych lub 
rocznych wskaźników cen 
towarów i usług 
konsumpcyjnych, 
publikowanych przez Główny 
Urząd Statystyczny, o co 
najmniej 0,10 punktu 
procentowego; w przypadku 
zmiany więcej niż jednego 
wskaźnika, podstawą do zmiany 
jest wskaźnik o najwyższej 
wartości zmiany.” 
2. Zmiana porządkowa 

„6. Przewalutowanie transakcji 
dokonanej kartą wydaną w 
ramach organizacji Visa w 
walucie innej niż waluta polska 
(w tym transgranicznej 
transakcji płatniczej przy użyciu 
karty debetowej do płatności 
bezgotówkowych oraz 
transgranicznej transakcji 
płatniczej przy użyciu karty 
debetowej do płatności 
gotówkowych) – od wartości 
transakcji: 3,5%”  

„6. Przewalutowanie transakcji 
dokonanej kartą wydaną w 
ramach organizacji Visa w 
walucie innej niż waluta polska 
(w tym transgranicznej 
transakcji płatniczej przy użyciu 
karty debetowej do płatności 
bezgotówkowych oraz 
transgranicznej transakcji 
płatniczej przy użyciu karty 
debetowej do płatności 
gotówkowych) – od wartości 
transakcji: 4%” 

Dane GUS wg stanu na 
październik 2022 - zmiana 
rocznych wskaźników cen 
towarów i usług 
konsumpcyjnych o 17,9% r/r 
 

Ogólne warunki §15 ust 1 pkt 1) 
„zmiany miesięcznych lub 
kwartalnych lub półrocznych lub 
rocznych wskaźników cen 
towarów i usług 
konsumpcyjnych, 
publikowanych przez Główny 
Urząd Statystyczny, o co 
najmniej 0,10 punktu 
procentowego; w przypadku 
zmiany więcej niż jednego 
wskaźnika, podstawą do zmiany 
jest wskaźnik o najwyższej 
wartości zmiany.” 

 
 
4. Karta PKO Ekspres dla użytkownika 1 Klient Bankowości Osobistej dotychczasowa nazwa CZĘŚĆ II. POZOSTAŁE KARTY PŁATNICZE 
zostaje zmieniona na: CZĘŚĆ III. Pozostałe karty debetowe. 
 
5. Dotychczasowy DZIAŁ IV. KARTY DEBETOWE DLA UŻYTKOWNIKÓW zostaje zamieniony na Dział I. KARTY DEBETOWE DLA 
UŻYTKOWNIKÓW W OFERCIE. 
 
6. Wskazane poniżej pozycje oraz sekcje Karty PKO Ekspres dla użytkownika1 Klient Bankowości Osobistej otrzymują nowe brzmienie 
lub zmieniają numerację lub położenie w Taryfie: 
 

Gdzie i co się zmienia: Powód 
(okoliczność faktyczna) zmiany Podstawa prawna zmiany 

Przed zmianą: Po zmianie: 

„CZĘŚĆ II. POZOSTAŁE KARTY 
PŁATNICZE” 

„CZĘŚĆ III. POZOSTAŁE KARTY 
DEBETOWE” 

Zmiana porządkowa Zmiana porządkowa 

„DZIAŁ IV. KARTY DEBETOWE 
DLA UŻYTKOWNIKÓW” 

„DZIAŁ I. KARTY DEBETOWE DLA 
UŻYTKOWNIKÓW W OFERCIE” 

Zmiana porządkowa Zmiana porządkowa 

„6. Przewalutowanie transakcji 
dokonanej kartą wydaną w 
ramach organizacji Visa w 
walucie innej niż waluta polska 
(w tym transgranicznej 
transakcji płatniczej przy użyciu 
karty debetowej do płatności 
bezgotówkowych oraz 
transgranicznej transakcji 
płatniczej przy użyciu karty 
debetowej do płatności 
gotówkowych) – od wartości 
transakcji: 3,5%”  

„6. Przewalutowanie transakcji 
dokonanej kartą wydaną w 
ramach organizacji Visa w 
walucie innej niż waluta polska 
(w tym transgranicznej 
transakcji płatniczej przy użyciu 
karty debetowej do płatności 
bezgotówkowych oraz 
transgranicznej transakcji 
płatniczej przy użyciu karty 
debetowej do płatności 
gotówkowych) – od wartości 
transakcji: 4%” 

Dane GUS wg stanu na 
październik 2022 - zmiana 
rocznych wskaźników cen 
towarów i usług 
konsumpcyjnych o 17,9% r/r 
 

Ogólne warunki §15 ust 1 pkt 1) 
„zmiany miesięcznych lub 
kwartalnych lub półrocznych lub 
rocznych wskaźników cen 
towarów i usług 
konsumpcyjnych, 
publikowanych przez Główny 
Urząd Statystyczny, o co 
najmniej 0,10 punktu 
procentowego; w przypadku 
zmiany więcej niż jednego 
wskaźnika, podstawą do zmiany 
jest wskaźnik o najwyższej 
wartości zmiany.” 

 
 

7. Karta PKO Ekspres dla użytkownika 1 Klient Centrum Bankowości Prywatnej dotychczasowa nazwa CZĘŚĆ II. POZOSTAŁE KARTY 
PŁATNICZE zostaje zmieniona na: CZĘŚĆ III. Pozostałe karty debetowe. 
 
8. Dotychczasowy DZIAŁ IV. KARTY DEBETOWE DLA UŻYTKOWNIKÓW zostaje zamieniony na Dział I. KARTY DEBETOWE DLA 
UŻYTKOWNIKÓW W OFERCIE. 
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9. Wskazane poniżej pozycje oraz sekcje Karty PKO Ekspres dla użytkownika 1 Klient Centrum Bankowości Prywatnej otrzymują 
nowe brzmienie lub zmieniają numerację lub położenie w Taryfie: 
 

Gdzie i co się zmienia: Powód 
(okoliczność faktyczna) zmiany Podstawa prawna zmiany 

Przed zmianą: Po zmianie: 

„CZĘŚĆ II. POZOSTAŁE KARTY 
PŁATNICZE” 

„CZĘŚĆ III. POZOSTAŁE KARTY 
DEBETOWE” 

Zmiana porządkowa Zmiana porządkowa 

„DZIAŁ IV. KARTY DEBETOWE 
DLA UŻYTKOWNIKÓW” 

„DZIAŁ I. KARTY DEBETOWE DLA 
UŻYTKOWNIKÓW W OFERCIE” 

Zmiana porządkowa Zmiana porządkowa 

„6. Przewalutowanie transakcji 
dokonanej kartą wydaną w 
ramach organizacji Visa w 
walucie innej niż waluta polska 
(w tym transgranicznej 
transakcji płatniczej przy użyciu 
karty debetowej do płatności 
bezgotówkowych oraz 
transgranicznej transakcji 
płatniczej przy użyciu karty 
debetowej do płatności 
gotówkowych) – od wartości 
transakcji: 3,5%”  

„6. Przewalutowanie transakcji 
dokonanej kartą wydaną w 
ramach organizacji Visa w 
walucie innej niż waluta polska 
(w tym transgranicznej 
transakcji płatniczej przy użyciu 
karty debetowej do płatności 
bezgotówkowych oraz 
transgranicznej transakcji 
płatniczej przy użyciu karty 
debetowej do płatności 
gotówkowych) – od wartości 
transakcji: 4%” 

Dane GUS wg stanu na 
październik 2022 - zmiana 
rocznych wskaźników cen 
towarów i usług 
konsumpcyjnych o 17,9% r/r 
 

Ogólne warunki §15 ust 1 pkt 1) 
„zmiany miesięcznych lub 
kwartalnych lub półrocznych lub 
rocznych wskaźników cen 
towarów i usług 
konsumpcyjnych, 
publikowanych przez Główny 
Urząd Statystyczny, o co 
najmniej 0,10 punktu 
procentowego; w przypadku 
zmiany więcej niż jednego 
wskaźnika, podstawą do zmiany 
jest wskaźnik o najwyższej 
wartości zmiany.” 

 
 
CZĘŚĆ III. Pozostałe karty debetowe. 
Dział II. Karta debetowa PKO Junior w ofercie. 
 
1. Karta PKO Junior dotychczasowa nazwa CZĘŚĆ II. POZOSTAŁE KARTY PŁATNICZE zostaje zmieniona na: CZĘŚĆ III. Pozostałe karty 
debetowe. 
 
2. Dotychczasowy DZIAŁ IIIA. KARTY DEBETOWE PKO JUNIOR zostaje zamieniony na DZIAŁ II. KARTA DEBETOWA PKO JUNIOR W 
OFERCIE. 
 
3. Wskazane poniżej pozycje oraz sekcje Karty PKO Junior otrzymują nowe brzmienie lub zmieniają numerację lub położenie w 
Taryfie: 
 

Gdzie i co się zmienia: Powód 
(okoliczność faktyczna) zmiany Podstawa prawna zmiany 

Przed zmianą: Po zmianie: 

„CZĘŚĆ II. POZOSTAŁE KARTY 
PŁATNICZE” 

„CZĘŚĆ III. POZOSTAŁE KARTY 
DEBETOWE” 

Zmiana porządkowa Zmiana porządkowa 

„DZIAŁ IIIA. KARTY DEBETOWE 
PKO JUNIOR” 

„DZIAŁ II. KARTA DEBETOWA 
PKO JUNIOR W OFERCIE” 

Zmiana porządkowa Zmiana porządkowa 

„4. Przewalutowanie transakcji 
płatniczej dokonanej kartą 
wydaną w ramach organizacji 
Visa w walucie innej niż waluta 
polska (w tym transgranicznej 
transakcji płatniczej przy użyciu 
karty debetowej do płatności 
bezgotówkowych oraz 
transgranicznej transakcji 
płatniczej przy użyciu karty 
debetowej do płatności 
gotówkowych) – od wartości 
transakcji płatniczej: 1,5%” 

„4. Przewalutowanie transakcji 
płatniczej dokonanej kartą 
wydaną w ramach organizacji 
Visa w walucie innej niż waluta 
polska (w tym transgranicznej 
transakcji płatniczej przy użyciu 
karty debetowej do płatności 
bezgotówkowych oraz 
transgranicznej transakcji 
płatniczej przy użyciu karty 
debetowej do płatności 
gotówkowych) – od wartości 
transakcji płatniczej: 2%” 

Dane GUS wg stanu na 
październik 2022 - zmiana 
rocznych wskaźników cen 
towarów i usług 
konsumpcyjnych o 17,9% r/r 
 

Ogólne warunki §15 ust 1 pkt 1) 
„zmiany miesięcznych lub 
kwartalnych lub półrocznych lub 
rocznych wskaźników cen 
towarów i usług 
konsumpcyjnych, 
publikowanych przez Główny 
Urząd Statystyczny, o co 
najmniej 0,10 punktu 
procentowego; w przypadku 
zmiany więcej niż jednego 
wskaźnika, podstawą do zmiany 
jest wskaźnik o najwyższej 
wartości zmiany.” 

 
 
CZĘŚĆ III. Pozostałe karty debetowe 
Dział III. Karty debetowe wycofane z oferty w formie naklejki zbliżeniowej 
 
1. Karta PKO Ekspres w formie naklejki zbliżeniowej dotychczasowa nazwa CZĘŚĆ II. POZOSTAŁE KARTY PŁATNICZE zostaje 
zmieniona na: CZĘŚĆ III. Pozostałe karty debetowe. 
 
2. Dotychczasowy DZIAŁ III. KARTY DEBETOWE W FORMIE NAKLEJKI ZBLIŻENIOWEJ1) zostaje zamieniony na DZIAŁ III. KARTY 
DEBETOWE WYCOFANE Z OFERTY W FORMIE NAKLEJKI ZBLIŻENIOWEJ. 
 
3. Wskazane poniżej pozycje oraz sekcje Karty PKO Ekspres w formie naklejki zbliżeniowej otrzymują nowe brzmienie lub zmieniają 
numerację lub położenie w Taryfie: 
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Gdzie i co się zmienia: Powód 
(okoliczność faktyczna) zmiany Podstawa prawna zmiany 

Przed zmianą: Po zmianie: 

„CZĘŚĆ II. POZOSTAŁE KARTY 
PŁATNICZE” 

„CZĘŚĆ III. POZOSTAŁE KARTY 
DEBETOWE” 

Zmiana porządkowa Zmiana porządkowa 

„DZIAŁ III. KARTY DEBETOWE W 
FORMIE NAKLEJKI 
ZBLIŻENIOWEJ1)” 

„DZIAŁ III. KARTY DEBETOWE 
WYCOFANE Z OFERTY W 
FORMIE NAKLEJKI 
ZBLIŻENIOWEJ” 

Zmiana porządkowa Zmiana porządkowa 

„Karta PKO Ekspres w formie 
naklejki zbliżeniowej” 

„Karta PKO Ekspres w formie 
naklejki zbliżeniowej (oferowana 
do dnia 31 maja 2023 r.)1” 

Wycofanie z oferty Zmiana porządkowa 

„1. Wydanie karty płatniczej: 
0,00” 

Usunięto pozycję Wycofanie z oferty Zmiana porządkowa 

„2. Każdorazowe kolejne 
wydanie oraz wznowienie karty 
płatniczej: 3,49” 

Usunięto pozycję Wycofanie z oferty Zmiana porządkowa 

„3. Obsługa karty debetowej - 
opłata miesięczna za karty 
wydane do: 
1) rachunków: PKO Konto 
Pierwsze, PKO Konto dla 
Młodych, Konto Platinium II oraz 
Rachunek PLATINIUM: 0,39 
2) pozostałych rachunków 
oszczędnościowo-
rozliczeniowych: 0,99” 

„1. Obsługa karty debetowej - 
opłata miesięczna za karty do: 
1) rachunków: PKO Konto dla 
Młodych, Konto Platinium II 2: 
0,39 zł 
2) pozostałych rachunków 
oszczędnościowo-
rozliczeniowych: 0,99 zł” 

Zmiana porządkowa Zmiana porządkowa 

„4. Przewalutowanie transakcji 
płatniczej dokonanej kartą 
wydaną w ramach organizacji 
Visa w walucie innej niż waluta 
polska (w tym transgranicznej 
transakcji płatniczej przy użyciu 
karty debetowej do płatności 
bezgotówkowych oraz 
transgranicznej transakcji 
płatniczej przy użyciu karty 
debetowej do płatności 
gotówkowych) – od wartości 
transakcji płatniczej: 3,5%” 

„2. Przewalutowanie transakcji 
płatniczej dokonanej kartą 
wydaną w ramach organizacji 
Visa w walucie innej niż waluta 
polska (w tym transgranicznej 
transakcji płatniczej przy użyciu 
karty debetowej do płatności 
bezgotówkowych oraz 
transgranicznej transakcji 
płatniczej przy użyciu karty 
debetowej do płatności 
gotówkowych) – od wartości 
transakcji płatniczej: 4%” 

1. Dane GUS wg stanu na 
październik 2022 - zmiana 
rocznych wskaźników cen 
towarów i usług 
konsumpcyjnych o 17,9% r/r 
2. Zmiana porządkowa 

1. Ogólne warunki §15 ust 1 pkt 
1) 
„zmiany miesięcznych lub 
kwartalnych lub półrocznych lub 
rocznych wskaźników cen 
towarów i usług 
konsumpcyjnych, 
publikowanych przez Główny 
Urząd Statystyczny, o co 
najmniej 0,10 punktu 
procentowego; w przypadku 
zmiany więcej niż jednego 
wskaźnika, podstawą do zmiany 
jest wskaźnik o najwyższej 
wartości zmiany.” 
2. Zmiana porządkowa 

„5. Zmiana wizerunku karty na 
inny wizerunek w ramach galerii: 
3,49” 

Usunięto pozycję Wycofanie z oferty Zmiana porządkowa 

„1) Warunkiem wydania karty w formie 

naklejki zbliżeniowej jest posiadanie lub 

równoczesne wystąpienie o kartę w 
formie tradycyjnej.” 

„1Używanie dotychczas posiadanych 

kart w formie naklejki zbliżeniowej jest 

możliwe do końca terminu ich 
ważności albo do momentu ich 

unieważniania w przypadku utraty lub 

zniszczenia.  
2 Dotyczy również Kont Aurum 

działających do 31 maja 2023r. pod 

nazwą Rachunek PLATINIUM.” 

Zmiana porządkowa Zmiana porządkowa 

 
 
4. Naklejka zbliżeniowa PKO Junior dotychczasowa nazwa CZĘŚĆ II. POZOSTAŁE KARTY PŁATNICZE zostaje zmieniona na: CZĘŚĆ III. 
Pozostałe karty debetowe. 
 
5. Dotychczasowy DZIAŁ IIIA. KARTY DEBETOWE PKO JUNIOR zostaje zamieniony na Dział III. KARTY DEBETOWE WYCOFANE Z 
OFERTY W FORMIE NAKLEJKI ZBLIŻENIOWEJ. 
 
6. Wskazane poniżej pozycje oraz sekcje Naklejki zbliżeniowej PKO Junior otrzymują nowe brzmienie lub zmieniają numerację lub 
położenie w Taryfie: 
 

Gdzie i co się zmienia: Powód 
(okoliczność faktyczna) zmiany Podstawa prawna zmiany 

Przed zmianą: Po zmianie: 

„CZĘŚĆ II. POZOSTAŁE KARTY 
PŁATNICZE” 

„CZĘŚĆ III. POZOSTAŁE KARTY 
DEBETOWE” 

Zmiana porządkowa Zmiana porządkowa 

„DZIAŁ IIIA. KARTY DEBETOWE 
PKO JUNIOR” 

„DZIAŁ III. KARTY DEBETOWE 
WYCOFANE Z OFERTY W 
FORMIE NAKLEJKI 
ZBLIŻENIOWEJ” 

Zmiana porządkowa Zmiana porządkowa 



Strona 126/144 
 

„Naklejka zbliżeniowa PKO 
Junior” 

„Karta PKO Junior w formie 
naklejki zbliżeniowej (oferowana 
do dnia 31 maja 2023 r.)1” 

Wycofanie z oferty Zmiana porządkowa 

„1. Wydanie karty płatniczej (w 
tym każdorazowe kolejne 
wydanie oraz wznowienie 
karty)1): 15,00” 

Usunięto pozycję Wycofanie z oferty Zmiana porządkowa 

„2 Wypłata gotówki w kraju – za 
każdą transakcję od jej wartości, 
z wyjątkiem ppkt 1-3: 
1) w bankomatach PKO BP SA: x 
2) w bankomatach innych niż 
PKO BP SA – za każdą 
transakcję: x 
3) towarzysząca transakcji 
bezgotówkowej (Cashback): x 
4) w urzędach pocztowych: x 
5) w oddziałach banków innych 
niż PKO BP SA: x” 

Usunięto pozycję Zmiana porządkowa Zmiana porządkowa 

„3. Wypłata gotówki za granicą 
(w tym transgraniczne 
transakcje płatnicze przy użyciu 
karty debetowej do płatności 
gotówkowych): 
1) w bankomatach innych niż 
PKO BP SA – za każdą 
transakcję: x 
2) w oddziałach banków innych 
niż PKO BP SA lub punktach 
świadczących usługi wypłaty 
gotówki w terminalu płatniczym 
– za każdą transakcję od jej 
wartości: x” 

Usunięto pozycję Zmiana porządkowa Zmiana porządkowa 

Brak pozycji „1. Obsługa karty debetowej - 
opłata miesięczna za karty do: 
1) rachunków: PKO Konto dla 
Młodych, Konto Platinium II 2: x 
2) pozostałych rachunków 
oszczędnościowo 
rozliczeniowych: x” 

Zmiana porządkowa Zmiana porządkowa 

„4. Przewalutowanie transakcji 
płatniczej dokonanej kartą 
wydaną w ramach organizacji 
Visa w walucie innej niż waluta 
polska (w tym transgranicznej 
transakcji płatniczej przy użyciu 
karty debetowej do płatności 
bezgotówkowych oraz 
transgranicznej transakcji 
płatniczej przy użyciu karty 
debetowej do płatności 
gotówkowych) – od wartości 
transakcji płatniczej: 1,5%” 

„2. Przewalutowanie transakcji 
płatniczej dokonanej kartą 
wydaną w ramach organizacji 
Visa w walucie innej niż waluta 
polska (w tym transgranicznej 
transakcji płatniczej przy użyciu 
karty debetowej do płatności 
bezgotówkowych oraz 
transgranicznej transakcji 
płatniczej przy użyciu karty 
debetowej do płatności 
gotówkowych) – od wartości 
transakcji płatniczej: 2%” 

1. Dane GUS wg stanu na 
październik 2022 - zmiana 
rocznych wskaźników cen 
towarów i usług 
konsumpcyjnych o 17,9% r/r 
2. Zmiana porządkowa 

1. Ogólne warunki §15 ust 1 pkt 
1) 
„zmiany miesięcznych lub 
kwartalnych lub półrocznych lub 
rocznych wskaźników cen 
towarów i usług 
konsumpcyjnych, 
publikowanych przez Główny 
Urząd Statystyczny, o co 
najmniej 0,10 punktu 
procentowego; w przypadku 
zmiany więcej niż jednego 
wskaźnika, podstawą do zmiany 
jest wskaźnik o najwyższej 
wartości zmiany.” 
2. Zmiana porządkowa 

„1) Opłata pobierana z rachunku 

oszczędnościowo-rozliczeniowego 

rodzica, w pozostałych przypadkach 
prowizje i opłaty pobierane są z Konta 

karty.” 

„1Używanie dotychczas posiadanych 

kart w formie naklejki zbliżeniowej jest 

możliwe do końca terminu ich 
ważności albo do momentu ich 

unieważniania w przypadku utraty lub 

zniszczenia.  
2 Dotyczy również Kont Aurum 

działających do 31 maja 2023r. pod 

nazwą Rachunek PLATINIUM.” 

Zmiana porządkowa Zmiana porządkowa 

 
 
CZĘŚĆ III. Pozostałe karty debetowe 
Dział IV. KARTY DEBETOWE WYCOFANE Z OFERTY DO RACHUNKÓW WALUTOWYCH W EUR, USD, GBP 
 
1. PKO Visa EUR dotychczasowa nazwa CZĘŚĆ II. POZOSTAŁE KARTY PŁATNICZE zostaje zmieniona na: CZĘŚĆ III. Pozostałe karty 
debetowe. 
 
2. Dotychczasowy DZIAŁ VII. KARTY DEBETOWE WYCOFANE Z OFERTY DO RACHUNKÓW WALUTOWYCH W EUR, USD, GBP zostaje 
zamieniony na Dział IV. KARTY DEBETOWE WYCOFANE Z OFERTY DO RACHUNKÓW WALUTOWYCH W EUR, USD, GBP. 
 
3. Wskazane poniżej pozycje oraz sekcje PKO Visa EUR otrzymują nowe brzmienie lub zmieniają numerację lub położenie w Taryfie: 
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Gdzie i co się zmienia: Powód 
(okoliczność faktyczna) zmiany Podstawa prawna zmiany 

Przed zmianą: Po zmianie: 

„CZĘŚĆ II. POZOSTAŁE KARTY 
PŁATNICZE” 

„CZĘŚĆ III. POZOSTAŁE KARTY 
DEBETOWE” 

Zmiana porządkowa Zmiana porządkowa 

„DZIAŁ VII. KARTY DEBETOWE 
WYCOFANE Z OFERTY DO 
RACHUNKÓW WALUTOWYCH 
W EUR, USD, GBP” 

„DZIAŁ IV. KARTY DEBETOWE 
WYCOFANE Z OFERTY DO 
RACHUNKÓW WALUTOWYCH 
W EUR, USD, GBP” 

Zmiana porządkowa Zmiana porządkowa 

„2. 2) w oddziałach PKO BP SA, 
w agencjach PKO BP S.A., w 
urzędach pocztowych w kraju 
oraz w oddziałach innych niż 
PKO BP S.A. lub punktach 
świadczących usługi wypłaty 
gotówki w terminalu płatniczym 
w kraju i za granicą (w tym 
transgraniczne transakcje 
płatnicze przy użyciu karty 
debetowej do płatności 
gotówkowych) - od wartości 
transakcji: 1,5% 
3) towarzysząca transakcji 
bezgotówkowej (Cashback): 
1,00” 

„2. 2) w oddziałach PKO BP SA, 
w agencjach PKO BP S.A., w 
urzędach pocztowych w kraju 
oraz w oddziałach innych niż 
PKO BP S.A. lub punktach 
świadczących usługi wypłaty 
gotówki w terminalu płatniczym 
w kraju i za granicą (w tym 
transgraniczne transakcje 
płatnicze przy użyciu karty 
debetowej do płatności 
gotówkowych) - od wartości 
transakcji: 2% 
3) towarzysząca transakcji 
bezgotówkowej (Cashback): 
2EUR” 

1. Dane GUS wg stanu na 
październik 2022 - zmiana 
rocznych wskaźników cen 
towarów i usług 
konsumpcyjnych o 17,9% r/r 
2. Zmiana porządkowa 

1. Ogólne warunki §15 ust 1 pkt 
1) 
„zmiany miesięcznych lub 
kwartalnych lub półrocznych lub 
rocznych wskaźników cen 
towarów i usług 
konsumpcyjnych, 
publikowanych przez Główny 
Urząd Statystyczny, o co 
najmniej 0,10 punktu 
procentowego; w przypadku 
zmiany więcej niż jednego 
wskaźnika, podstawą do zmiany 
jest wskaźnik o najwyższej 
wartości zmiany.” 
2. Zmiana porządkowa 

 
 
4. PKO Visa USD dotychczasowa nazwa CZĘŚĆ II. POZOSTAŁE KARTY PŁATNICZE zostaje zmieniona na: CZĘŚĆ III. Pozostałe karty 
debetowe. 
 
5. Dotychczasowy DZIAŁ VII. KARTY DEBETOWE WYCOFANE Z OFERTY DO RACHUNKÓW WALUTOWYCH W EUR, USD, GBP zostaje 
zamieniony na Dział IV. KARTY DEBETOWE WYCOFANE Z OFERTY DO RACHUNKÓW WALUTOWYCH W EUR, USD, GBP. 
 
6. Wskazane poniżej pozycje oraz sekcje PKO Visa USD otrzymują nowe brzmienie lub zmieniają numerację lub położenie w Taryfie: 
 

Gdzie i co się zmienia: Powód 
(okoliczność faktyczna) zmiany Podstawa prawna zmiany 

Przed zmianą: Po zmianie: 

„CZĘŚĆ II. POZOSTAŁE KARTY 
PŁATNICZE” 

„CZĘŚĆ III. POZOSTAŁE KARTY 
DEBETOWE” 

Zmiana porządkowa Zmiana porządkowa 

„DZIAŁ VII. KARTY DEBETOWE 
WYCOFANE Z OFERTY DO 
RACHUNKÓW WALUTOWYCH 
W EUR, USD, GBP” 

„DZIAŁ IV. KARTY DEBETOWE 
WYCOFANE Z OFERTY DO 
RACHUNKÓW WALUTOWYCH 
W EUR, USD, GBP” 

Zmiana porządkowa Zmiana porządkowa 

„2. 2) w oddziałach PKO BP SA, 
w agencjach PKO BP S.A., w 
urzędach pocztowych w kraju 
oraz w oddziałach innych niż 
PKO BP S.A. lub punktach 
świadczących usługi wypłaty 
gotówki w terminalu płatniczym 
w kraju i za granicą (w tym 
transgraniczne transakcje 
płatnicze przy użyciu karty 
debetowej do płatności 
gotówkowych) - od wartości 
transakcji: 1,5% 
3) towarzysząca transakcji 
bezgotówkowej (Cashback): 
1,00” 

„2. 2) w oddziałach PKO BP SA, 
w agencjach PKO BP S.A., w 
urzędach pocztowych w kraju 
oraz w oddziałach innych niż 
PKO BP S.A. lub punktach 
świadczących usługi wypłaty 
gotówki w terminalu płatniczym 
w kraju i za granicą (w tym 
transgraniczne transakcje 
płatnicze przy użyciu karty 
debetowej do płatności 
gotówkowych) - od wartości 
transakcji: 2% 
3) towarzysząca transakcji 
bezgotówkowej (Cashback): 
2USD” 

1. Dane GUS wg stanu na 
październik 2022 - zmiana 
rocznych wskaźników cen 
towarów i usług 
konsumpcyjnych o 17,9% r/r 
2. Zmiana porządkowa 

1. Ogólne warunki §15 ust 1 pkt 
1) 
„zmiany miesięcznych lub 
kwartalnych lub półrocznych lub 
rocznych wskaźników cen 
towarów i usług 
konsumpcyjnych, 
publikowanych przez Główny 
Urząd Statystyczny, o co 
najmniej 0,10 punktu 
procentowego; w przypadku 
zmiany więcej niż jednego 
wskaźnika, podstawą do zmiany 
jest wskaźnik o najwyższej 
wartości zmiany.” 
2. Zmiana porządkowa 

 
 
7. PKO Visa GBP dotychczasowa nazwa CZĘŚĆ II. POZOSTAŁE KARTY PŁATNICZE zostaje zmieniona na: CZĘŚĆ III. Pozostałe karty 
debetowe. 
 
8. Dotychczasowy DZIAŁ VII. KARTY DEBETOWE WYCOFANE Z OFERTY DO RACHUNKÓW WALUTOWYCH W EUR, USD, GBP zostaje 
zamieniony na Dział IV. KARTY DEBETOWE WYCOFANE Z OFERTY DO RACHUNKÓW WALUTOWYCH W EUR, USD, GBP. 
 
9. Wskazane poniżej pozycje oraz sekcje PKO Visa GBP otrzymują nowe brzmienie lub zmieniają numerację lub położenie w Taryfie: 
 

Gdzie i co się zmienia: Powód 
(okoliczność faktyczna) zmiany Podstawa prawna zmiany 

Przed zmianą: Po zmianie: 

„CZĘŚĆ II. POZOSTAŁE KARTY 
PŁATNICZE” 

„CZĘŚĆ III. POZOSTAŁE KARTY 
DEBETOWE” 

Zmiana porządkowa Zmiana porządkowa 
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„DZIAŁ VII. KARTY DEBETOWE 
WYCOFANE Z OFERTY DO 
RACHUNKÓW WALUTOWYCH 
W EUR, USD, GBP” 

„DZIAŁ IV. KARTY DEBETOWE 
WYCOFANE Z OFERTY DO 
RACHUNKÓW WALUTOWYCH 
W EUR, USD, GBP” 

Zmiana porządkowa Zmiana porządkowa 

„2. 2) w oddziałach PKO BP SA, 
w agencjach PKO BP S.A., w 
urzędach pocztowych w kraju 
oraz w oddziałach innych niż 
PKO BP S.A. lub punktach 
świadczących usługi wypłaty 
gotówki w terminalu płatniczym 
w kraju i za granicą (w tym 
transgraniczne transakcje 
płatnicze przy użyciu karty 
debetowej do płatności 
gotówkowych) - od wartości 
transakcji: 1,5% 
3) towarzysząca transakcji 
bezgotówkowej (Cashback): 
1,00” 

„2. 2) w oddziałach PKO BP SA, 
w agencjach PKO BP S.A., w 
urzędach pocztowych w kraju 
oraz w oddziałach innych niż 
PKO BP S.A. lub punktach 
świadczących usługi wypłaty 
gotówki w terminalu płatniczym 
w kraju i za granicą (w tym 
transgraniczne transakcje 
płatnicze przy użyciu karty 
debetowej do płatności 
gotówkowych) - od wartości 
transakcji: 2% 
3) towarzysząca transakcji 
bezgotówkowej (Cashback): 
2GBP” 

1. Dane GUS wg stanu na 
październik 2022 - zmiana 
rocznych wskaźników cen 
towarów i usług 
konsumpcyjnych o 17,9% r/r 
2. Zmiana porządkowa 

1. Ogólne warunki §15 ust 1 pkt 
1) 
„zmiany miesięcznych lub 
kwartalnych lub półrocznych lub 
rocznych wskaźników cen 
towarów i usług 
konsumpcyjnych, 
publikowanych przez Główny 
Urząd Statystyczny, o co 
najmniej 0,10 punktu 
procentowego; w przypadku 
zmiany więcej niż jednego 
wskaźnika, podstawą do zmiany 
jest wskaźnik o najwyższej 
wartości zmiany.” 
2. Zmiana porządkowa 

 
 
CZĘŚĆ IV. KARTY KREDYTOWE 
DZIAŁ I. KARTY KREDYTOWE W OFERCIE 
 
1. Dotychczasowy tytuł Działu I otrzymuję nowe brzmienie  DZIAŁ I. KARTY KREDYTOWE W OFERCIE i zostaje przeniesiony do 

CZĘŚĆ IV. KARTY KREDYTOWE 
2. Bank wycofuje z oferty kartę kredytową Partnerska karta PKO VITAY 
3. Bank wprowadził nowe, fakultatywne opłaty w Taryfie, m.in. za usługę „Fast Cash – jednorazowa dyspozycja przekazania 

środków na dowolny rachunek bankowy (dostępna przy zawieraniu Umowy) - za transakcję od jej wartości: 2%” 
 

Podstawa prawna dokonania powyższych zmian: § 42 Regulaminu wydawania i używania karty kredytowej PKO BP SA 

 
§ 42 

1. PKO Bank Polski SA jest uprawniony do zmiany Regulaminu w przypadku:  
1) wprowadzenia nowych lub uchylenia bądź zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie wpływającym na 

postanowienia zawartej z Posiadaczem karty umowy ramowej, 
2) dodania nowych, zmiany lub ograniczenia dotychczasowych usług dostępnych przy użyciu karty, wpływających na 

postanowienia zawartej z Posiadaczem karty umowy ramowej, 
3) konieczności dostosowania zapisów umowy ramowej do wymogów związanych z ochroną konsumentów, 
4) zmiany lub pojawienia się nowych interpretacji powszechnie obowiązujących przepisów prawa na skutek orzeczeń sądów albo 

decyzji, rekomendacji lub zaleceń Narodowego Banku Polskiego, Komisji Nadzoru Finansowego lub innych organów władzy 
i administracji publicznej wpływających na postanowienia umowy ramowej, 

5) zmiany warunków wydawania i funkcjonowania kart płatniczych na rynku polskim lub na rynku międzynarodowym 
wpływających na postanowienia umowy ramowej, zmiany warunków funkcjonowania karty związanych z postępem 
technicznym, technologicznym i informatycznym, wpływających na postanowienia niniejszej umowy ramowej. 

2. Przesłanką do zmiany przez PKO Bank Polski SA tytułów oraz stawek opłat i prowizji określonych w Taryfie, zmiany warunków ich 
pobierania, jak również wprowadzenia przez PKO Bank Polski SA nowych opłat lub prowizji jest zaistnienie co najmniej jednej 
z następujących okoliczności: 
1) zmiany miesięcznych lub kwartalnych lub półrocznych lub rocznych wskaźników cen towarów i usług konsumpcyjnych, 

publikowanych przez Główny Urząd Statystyczny, o co najmniej 0,1 p.p.; w przypadku zmiany więcej niż jednego wskaźnika, 
podstawą do zmiany jest wskaźnik o najwyższej wartości zmiany, 

2) zmiany cen energii, połączeń telekomunikacyjnych, usług pocztowych, kosztów obsługi rozliczeń transakcji, rozliczeń 
międzybankowych i innych kosztów ponoszonych przez PKO Bank Polski SA na rzecz instytucji zewnętrznych, których dotyczą 
opłaty lub prowizje, o co najmniej 1 %, 

3) zmiany przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku, publikowanego przez 
Główny Urząd Statystyczny za dany miesiąc, lub kwartał lub rok o co najmniej 1 %; w przypadku zmiany więcej niż jednego 
wskaźnika, podstawą do zmiany jest wskaźnik o najwyższej wartości zmiany, 

4) udostępnienia Posiadaczom kart nowych usług, o charakterze opcjonalnym, z zastrzeżeniem że ta zmiana polega na 
ustanowieniu nowych opłat lub prowizji, dotyczących udostępnianych usług, 

5) wprowadzenia, zmiany lub uchylenia powszechnie obowiązujących przepisów prawa, uchwał, decyzji, rekomendacji oraz innych 
aktów wydawanych przez Komisję Nadzoru Finansowego, Narodowy Bank Polski, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, 
Bankowy Fundusz Gwarancyjny lub inne właściwe urzędy lub organy administracji publicznej, wydania orzeczeń sądowych, o ile 
w ich wyniku i w celu dostosowania się do nich, konieczna stała się zmiana postanowień Taryfy, 

6) konieczności dostosowania postanowień Taryfy, postanowień innych wzorców umownych PKO Banku Polskiego SA, w zakresie 
dotyczącym tytułów opłat i prowizji, niewpływającym na wysokość pobieranych opłat i prowizji oraz warunki ich pobierania, 

7) wprowadzenia zmiany lub uchylenia przepisów prawa wpływających na zasady i sposób świadczenia przez PKO Bank Polski SA 
usług w ramach umowy lub wpływających na zasady korzystania z tych usług przez Posiadacza karty, powodujących zmianę 
ponoszonych przez PKO Bank Polski SA kosztów świadczenia tych usług. 

3. Zmiany, wskazane w ust. 2, wyrażające zmiany wskaźników lub kosztów, o których mowa w ust. 2 pkt 1-3, będą polegać na 
podwyższeniu lub obniżeniu stawek prowizji lub opłat zgodnie z kierunkiem zmian tych wskaźników lub kosztów, o nie więcej niż 
dwukrotność dotychczas obowiązującej stawki opłat lub prowizji, z zastrzeżeniem ust. 4. Zmiany, o których mowa w zdaniu 
pierwszym będą dokonywane nie częściej niż raz na kwartał. 

4. W przypadku pierwszego podwyższenia opłat lub prowizji, których wysokość do tej pory wynosiła: 
1) 0 zł – opłata w wyniku podwyższenia nie może przekroczyć 50 zł, 
2) 0% – prowizja w wyniku podwyższenia nie może wynosić więcej niż 2%. 

5. Zmiany, o których mowa w ust. 2, mogą nastąpić nie później niż w terminie do 12 miesięcy od zaistnienia okoliczności będących 
przesłanką zmian. 

6. Decyzja o zmianach, o których mowa w ust. 2, podejmowana jest zgodnie z zasadami dobrej praktyki bankowej oraz dobrymi 
obyczajami. 
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7. Niezależnie od okoliczności wymienionych w ust. 2 PKO Bank Polski SA w każdym czasie ma prawo dokonać zmian opłat lub prowizji 
określonych w Taryfie polegających na ich obniżeniu, zmianach warunków ich pobierania na korzystniejsze dla Posiadacza karty lub 
zaprzestaniu ich pobierania. 

8. Proponowane zmiany Regulaminu i Taryfy, dokonywane w czasie obowiązywania umowy, PKO Bank Polski SA przekazuje 
Posiadaczowi karty na trwałym nośniku wraz z podaniem dnia ich wejścia w życie, nie później niż 2 miesiące przed proponowaną 
datą wejścia zmian w życie oraz informacją o podstawie prawnej tej zmiany i jej okolicznościach faktycznych, w sposób podany w § 
19. 

9. W związku ze zmianami, o których mowa w ust. 8, Posiadacz karty ma prawo, przed dniem proponowanego wejścia w życie zmian 
dokonać: 

1) zgłoszenia sprzeciwu wobec proponowanych zmian, 
2) wypowiedzenia umowy bez podnoszenia opłat ze skutkiem od dnia poinformowania Posiadacza karty o zmianie, nie później 

jednak niż od dnia, w którym te zmiany zostałyby zastosowane. 
10. W przypadku, gdy Posiadacz karty nie wypowie umowy lub nie zgłosi sprzeciwu uznaje się, że zmiany zostały przyjęte. Zmiany 

Regulaminu i Taryfy obowiązują od dnia podanego w informacji przekazanej Posiadaczowi karty. 
11. W przypadku, gdy Posiadacz karty zgłosi sprzeciw, ale nie wypowie umowy, umowa wygasa z dniem poprzedzającym dzień wejścia 

w życie proponowanych zmian. 
 
4. Wskazane pozycje oraz sekcje otrzymują nowe brzmienie lub zostają usunięte lub zmieniają numeracje lub położenie w Taryfie: 
 

Gdzie i co się zmienia: Powód 
(okoliczność faktyczna) zmiany Podstawa prawna zmiany 

Przed zmianą: Po zmianie: 

CZĘŚĆ II. POZOSTAŁE KARTY 
PŁATNICZE 

CZĘŚĆ IV. KARTY KREDYTOWE Zmiana porządkowa Zmiana porządkowa 

DZIAŁ I. KARTY KREDYTOWE  DZIAŁ I. KARTY KREDYTOWE W 
OFERCIE 

Zmiana porządkowa Zmiana porządkowa 

Partnerska karta PKO VITAY jest 
przeniesiona do CZĘŚCI IV. 
KARTY KREDYTOWE DZIAŁ II. 
KARTY KREDYTOWE WYCOFANE 
Z OFERTY 

Zapisy usunięto Wycofanie z oferty Zmiana porządkowa 

„2. Obsługa karty kredytowej – 
opłata roczna” dla kart 
Przejrzysta karta kredytowa PKO 
Visa, Przejrzysta karta 
kredytowa PKO Mastercard: 
„0,00 – gdy średnio w miesiącu 
dokonano transakcji na kwotę 
min. 600,00 zł 1) 
30,00 – gdy średnio w miesiącu 
dokonano transakcji na kwotę 
min. 500 zł 1) 
60,00 - w pozostałych 
przypadkach” 

„2. Obsługa karty kredytowej – 
opłata roczna” wprowadzenie 
nowych opłat dla kart 
Przejrzysta karta kredytowa PKO 
Visa, Przejrzysta karta 
kredytowa PKO Mastercard 
„80 zł  – gdy średnio w miesiącu 
dokonano transakcji na kwotę 
mniejszą niż 500 zł 1) 
40 zł – gdy średnio w miesiącu 
dokonano transakcji na kwotę 
min. 500 zł 1) 
0 zł – gdy średnio w miesiącu 
dokonano transakcji na kwotę 
min. 600 zł 1) ” 

Dane GUS wg stanu na 
październik 2022 - zmiana 
rocznych wskaźników cen 
towarów i usług 
konsumpcyjnych o 17,9% r/r 

§ 42 ust 2 pkt 1 Regulaminu 
wydawania i używania karty 
kredytowej PKO BP SA 

„2. Obsługa karty kredytowej – 
opłata roczna” dla kart 
PKO Mastercard Platinum: 
„0,00 – gdy średnio w miesiącu 
dokonano transakcji na kwotę 
min. 5 000,00 zł 1) 
125,00 – gdy średnio w miesiącu 
dokonano transakcji na kwotę 
min. 2 500 zł 1) 
250,00 - w pozostałych 
przypadkach” 

„2. Obsługa karty kredytowej – 
opłata roczna”  
wprowadzenie nowych opłat dla 
kart PKO Mastercard Platinum: 
„300 zł - gdy średnio w miesiącu 
dokonano transakcji na kwotę 
mniejszą niż 2 500 zł1) 
150 zł – gdy średnio w miesiącu 
dokonano transakcji na kwotę 
min. 2 500 zł 1) 
0 zł – gdy średnio w miesiącu 
dokonano transakcji na kwotę 
min. 5 000 zł 1) ” 

Dane GUS wg stanu na 
październik 2022 - zmiana 
rocznych wskaźników cen 
towarów i usług 
konsumpcyjnych o 17,9% r/r 

§ 42 ust 2 pkt 1 Regulaminu 
wydawania i używania karty 
kredytowej PKO BP SA 

„2. Obsługa karty kredytowej – 
opłata roczna” dla kart 
PKO VISA Infinite: 
„0,00 – gdy średnio w miesiącu 
dokonano transakcji na kwotę 
min. 11 000,00 zł 1) 
400,00 – gdy średnio w miesiącu 
dokonano transakcji na kwotę 
min. 8 200 zł 1) 
800,00 - w pozostałych 
Przypadkach” 

„2. Obsługa karty kredytowej – 
opłata roczna” wprowadzenie 
nowych opłat dla kart PKO VISA 
Infinite: 
„1 000 zł – gdy średnio w 
miesiącu dokonano transakcji na 
kwotę mniejszą niż 8 200 zł 1) 
500 zł – gdy średnio w miesiącu 
dokonano transakcji na kwotę 
min. 8 200 zł 1) 
0 zł – gdy średnio w miesiącu 
dokonano transakcji na kwotę 
min. 11 000 zł 1) ” 

Dane GUS wg stanu na 
październik 2022 - zmiana 
rocznych wskaźników cen 
towarów i usług 
konsumpcyjnych o 17,9% r/r 

§ 42 ust 2 pkt 1 Regulaminu 
wydawania i używania karty 
kredytowej PKO BP SA 

Brak zapisu „3.Wypłata gotówki - za każdą 
transakcję od jej wartości:” 

Zmiana porządkowa Zmiana porządkowa 
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„3. Wypłata gotówki w kraju - za 
każdą transakcję od jej wartości” 
dla kart Przejrzysta karta 
kredytowa PKO Visa, 
Przejrzysta karta kredytowa PKO 
Mastercard: „4% nie mniej niż 
10,00”; dla kart PKO Mastercard 
Platinum, PKO Visa Infinite: „3%” 

„3. 1) Wprowadzenie nowych 
opłat za „w kraju” dla kart 
Przejrzysta karta kredytowa PKO 
Visa, 
Przejrzysta karta kredytowa PKO 
Mastercard: „4% nie mniej niż 15 
zł”; dla kart PKO Mastercard 
Platinum, PKO Visa Infinite: „3%” 

Dane GUS wg stanu na 
październik 2022 - zmiana 
rocznych wskaźników cen 
towarów i usług 
konsumpcyjnych o 17,9% r/r 

§ 42 ust 2 pkt 1 Regulaminu 
wydawania i używania karty 
kredytowej PKO BP SA 

„4. Wypłata gotówki za granicą - 
za każdą transakcję od jej 
wartości” dla kart Przejrzysta 
karta kredytowa PKO Visa, 
Przejrzysta karta kredytowa PKO 
Mastercard: „4% nie mniej niż 
10,00”; dla kart PKO Mastercard 
Platinum, PKO Visa Infinite: „0%” 

„3. 2) Wprowadzenie nowych 
opłat za „za granicą” dla kart 
Przejrzysta karta kredytowa PKO 
Visa, 
Przejrzysta karta kredytowa PKO 
Mastercard: „4% nie mniej niż 15 
zł”; dla kart PKO Mastercard 
Platinum, PKO Visa Infinite: „0%” 

Dane GUS wg stanu na 
październik 2022 - zmiana 
rocznych wskaźników cen 
towarów i usług 
konsumpcyjnych o 17,9% r/r 

§ 42 ust 2 pkt 1 Regulaminu 
wydawania i używania karty 
kredytowej PKO BP SA 

„5. Przewalutowanie transakcji 
dokonanej kartą w walucie innej 
niż waluta polska - za każdą 
transakcję od jej wartości” dla 
kart Przejrzysta karta kredytowa 
PKO Visa, 
Przejrzysta karta kredytowa PKO 
Mastercard: „3,5%”; dla kart PKO 
Mastercard Platinum, PKO Visa 
Infinite: „0%” 

4. Wprowadzenie nowych opłat 
za” Przewalutowanie transakcji 
dokonanej kartą w walucie innej 
niż waluta polska - za każdą 
transakcję od jej wartości” dla 
kart Przejrzysta karta kredytowa 
PKO Visa, 
Przejrzysta karta kredytowa PKO 
Mastercard: „4%”; dla kart PKO 
Mastercard Platinum, PKO Visa 
Infinite: „0%” 

Dane GUS wg stanu na 
październik 2022 - zmiana 
rocznych wskaźników cen 
towarów i usług 
konsumpcyjnych o 17,9% r/r 

§ 42 ust 2 pkt 1 Regulaminu 
wydawania i używania karty 
kredytowej PKO BP SA 

„7. Polecenie przelewu lub 
polecenie przelewu 
wewnętrznego (transakcja 
bezgotówkowa) z rachunku karty 
kredytowej, w tym za 
pośrednictwem usługi 
bankowości elektronicznej - za 
każdą transakcję od jej wartości” 

„5. Polecenie przelewu lub 
polecenie przelewu 
wewnętrznego (transakcja 
bezgotówkowa) z rachunku karty 
kredytowej, w tym za 
pośrednictwem usługi 
bankowości elektronicznej - za 
każdą transakcję od jej wartości” 

Zmiana porządkowa Zmiana porządkowa 

Brak opłaty 6, Wprowadzenie opłaty za „Fast 
Cash – jednorazowa dyspozycja 
przekazania środków na 
dowolny rachunek bankowy 
(dostępna przy zawieraniu 
Umowy) - za transakcję od jej 
wartości” dla kart Przejrzysta 
karta kredytowa PKO Visa, 
Przejrzysta karta kredytowa PKO 
Mastercard, PKO Mastercard 
Platinum, PKO VISA Infinite: 
„2%” 

Dane GUS wg stanu na 
październik 2022 - zmiana 
rocznych wskaźników cen 
towarów i usług 
konsumpcyjnych o 17,9% r/r 

§ 42 ust 2 pkt 1 Regulaminu 
wydawania i używania karty 
kredytowej PKO BP SA 

„6. Transakcja bezgotówkowa 
dokonana w punktach 
oznaczonych jako kasyna gry, 
salony gier, zakłady 
bukmacherskie, loterie 
i totalizatory - za każdą 
transakcję:” dla kart Przejrzysta 
karta kredytowa PKO Visa, 
Przejrzysta karta kredytowa PKO 
Mastercard, PKO Mastercard 
Platinum, PKO VISA Infinite: 
„10,00” 

7. Wprowadzenie nowych opłat 
za „Transakcja bezgotówkowa 
dokonana w punktach 
oznaczonych jako kasyna gry, 
salony gier, zakłady 
bukmacherskie, loterie 
i totalizatory - za każdą 
transakcję:” ” dla kart Przejrzysta 
karta kredytowa PKO Visa, 
Przejrzysta karta kredytowa PKO 
Mastercard, PKO Mastercard 
Platinum, PKO VISA Infinite: „15 
zł” 

Dane GUS wg stanu na 
październik 2022 - zmiana 
rocznych wskaźników cen 
towarów i usług 
konsumpcyjnych o 17,9% r/r 

§ 42 ust 2 pkt 1 Regulaminu 
wydawania i używania karty 
kredytowej PKO BP SA 

Brak zapisu „8. Objęcie ochroną 
ubezpieczeniową z tytułu 
grupowego ubezpieczenia – od 
wartości kwoty zadłużenia w 
dniu rozliczeniowym, z wyjątkiem 
ppkt 3 i 4 2):” 

Zmiana porządkowa Zmiana porządkowa 

„.8. Objęcie ochroną 
ubezpieczeniową z tytułu 
ubezpieczenia grupowego spłaty 
kredytu na wypadek śmierci, 
trwałej niezdolności do pracy i 
utraty pracy (umowy zawarte do 
dnia 24 maja 2018 r.) 2) – od 
wartości kwoty zadłużenia w 
dniu rozliczeniowym” 

„8. 2) spłaty kredytu na wypadek 
śmierci, trwałej niezdolności do 
pracy i utraty pracy (umowy 
zawarte do dnia 24 maja 2018 
r.)” 

Zmiana porządkowa Zmiana porządkowa 
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„9. Objęcie ochroną 
ubezpieczeniową z tytułu 
grupowego ubezpieczenia na 
życie dla posiadaczy kart 
kredytowych (umowy zawarte 
od dnia 25 maja 2018 r.) 2) – od 
wartości kwoty zadłużenia w 
dniu rozliczeniowym” 

„8. 1) na życie (umowy zawarte 
od dnia 25 maja 2018 r.)” 

Zmiana porządkowa Zmiana porządkowa 

„11. Objęcie ochroną 
ubezpieczeniową z tytułu 
ubezpieczenia grupowego w 
ramach pakietu 
ubezpieczeniowego 
„ubezpieczenia na szóstkę” 
(oferowane do dnia 21 lutego 
2019 r.) – opłata miesięczna 2) ” 

„8. 3) w ramach pakietu 
ubezpieczeniowego 
„ubezpieczenia na szóstkę” 
(oferowane do dnia 21 lutego 
2019 r.) – opłata miesięczna” 

Zmiana porządkowa Zmiana porządkowa 

„12. Objęcie ochroną 
ubezpieczeniową z tytułu 
ubezpieczenia grupowego 
podróżnego (oferowane do dnia 
24 maja 2018 r.) 2) - opłata 
miesięczna” 

„8. 4) podróżnego (oferowane do 
dnia 24 maja 2018 r.) - opłata 
miesięczna” 

Zmiana porządkowa Zmiana porządkowa 

„13. Prestiżowy pakiet 
ubezpieczeń – opłata roczna 2) ” 

„9. Prestiżowy pakiet 
ubezpieczeń – opłata roczna 2) ” 

Zmiana porządkowa Zmiana porządkowa 

„14. Pakiet usług dodatkowych – 
Priority Pass – opłata roczna” 

„10. Priority Pass – opłata 
roczna” 

Zmiana porządkowa Zmiana porządkowa 

Brak zapisu „11. Priority Pass – wejście do 
saloniku na lotnisku:” 

Zmiana porządkowa Zmiana porządkowa 

„15. Priority Pass - wejście 
Posiadacza karty albo 
Użytkownika do 
saloniku na lotnisku” 

„11. 1) Posiadacza karty albo 
Użytkownika” 

Zmiana porządkowa Zmiana porządkowa 

„16. Priority Pass - wejście 
osoby towarzyszącej do saloniku 
na 
lotnisku” 

„11. 2) osoby towarzyszącej” Zmiana porządkowa Zmiana porządkowa 

„10. Przejęcie odpowiedzialności 
za transakcje zrealizowane przed 
zgłoszeniem utraty karty – opłata 
miesięczna” 

„12. Przejęcie odpowiedzialności 
za transakcje zrealizowane przed 
zgłoszeniem utraty karty – 
opłata miesięczna” 

Zmiana porządkowa Zmiana porządkowa 

Brak zapisu „13. Ekspresowe wysłanie 
karty: 4)” 

Zmiana porządkowa Zmiana porządkowa 

„17. Ekspresowe wysłanie karty 
– w kraju 4)” 

„13. 1) w kraju” Zmiana porządkowa Zmiana porządkowa 

„18. Ekspresowe wysłanie karty 
– za granicę 4)” 

„13. 2) za granicę” Zmiana porządkowa Zmiana porządkowa 

„19. Obsługa przekroczenia 
przyznanego limitu kredytowego 
(w przypadku przekroczenia 
limitu o więcej niż 5%)” 

„14. Obsługa przekroczenia 
przyznanego limitu kredytowego 
(w przypadku przekroczenia 
limitu o więcej niż 5%)” 

Zmiana porządkowa Zmiana porządkowa 

„20. Wydanie na życzenie Klienta 
duplikatu zestawienia transakcji 
płatniczych” 

„15. Wydanie na życzenie Klienta 
duplikatu zestawienia transakcji 
płatniczych” 

Zmiana porządkowa Zmiana porządkowa 

„21. Wydanie zaświadczenia o 
posiadanym rachunku 
płatniczym karty kredytowej 5)” 

„16. Wydanie zaświadczenia o 
posiadanym rachunku 
płatniczym karty kredytowej 5)” 

Zmiana porządkowa Zmiana porządkowa 

 
 
CZĘŚĆ IV. KARTY KREDYTOWE 
DZIAŁ II. KARTY KREDYTOWE WYCOFANE Z OFERTY  
 
1. Bank dodaje do kart wycofanych z oferty kartę kredytową Partnerska karta PKO VITAY 
2. Dotychczasowy tytuł Działu I otrzymuję nowe brzmienie  DZIAŁ II. KARTY KREDYTOWE WYCOFANE Z OFERTY i zostaje 

przeniesiony do CZĘŚĆ IV. KARTY KREDYTOWE 
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Podstawa prawna dokonania powyższych zmian: § 42 Regulaminu wydawania i używania karty kredytowej PKO BP SA 
 

§ 42 
1. PKO Bank Polski SA jest uprawniony do zmiany Regulaminu w przypadku:  

1) wprowadzenia nowych lub uchylenia bądź zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie wpływającym na 
postanowienia zawartej z Posiadaczem karty umowy ramowej, 

2) dodania nowych, zmiany lub ograniczenia dotychczasowych usług dostępnych przy użyciu karty, wpływających na 
postanowienia zawartej z Posiadaczem karty umowy ramowej, 

3) konieczności dostosowania zapisów umowy ramowej do wymogów związanych z ochroną konsumentów, 
4) zmiany lub pojawienia się nowych interpretacji powszechnie obowiązujących przepisów prawa na skutek orzeczeń sądów albo 

decyzji, rekomendacji lub zaleceń Narodowego Banku Polskiego, Komisji Nadzoru Finansowego lub innych organów władzy 
i administracji publicznej wpływających na postanowienia umowy ramowej, 

5) zmiany warunków wydawania i funkcjonowania kart płatniczych na rynku polskim lub na rynku międzynarodowym 
wpływających na postanowienia umowy ramowej, zmiany warunków funkcjonowania karty związanych z postępem 
technicznym, technologicznym i informatycznym, wpływających na postanowienia niniejszej umowy ramowej. 

2. Przesłanką do zmiany przez PKO Bank Polski SA tytułów oraz stawek opłat i prowizji określonych w Taryfie, zmiany warunków ich 
pobierania, jak również wprowadzenia przez PKO Bank Polski SA nowych opłat lub prowizji jest zaistnienie co najmniej jednej 
z następujących okoliczności: 
1) zmiany miesięcznych lub kwartalnych lub półrocznych lub rocznych wskaźników cen towarów i usług konsumpcyjnych, 

publikowanych przez Główny Urząd Statystyczny, o co najmniej 0,1 p.p.; w przypadku zmiany więcej niż jednego wskaźnika, 
podstawą do zmiany jest wskaźnik o najwyższej wartości zmiany, 

2) zmiany cen energii, połączeń telekomunikacyjnych, usług pocztowych, kosztów obsługi rozliczeń transakcji, rozliczeń 
międzybankowych i innych kosztów ponoszonych przez PKO Bank Polski SA na rzecz instytucji zewnętrznych, których dotyczą 
opłaty lub prowizje, o co najmniej 1 %, 

3) zmiany przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku, publikowanego przez 
Główny Urząd Statystyczny za dany miesiąc, lub kwartał lub rok o co najmniej 1 %; w przypadku zmiany więcej niż jednego 
wskaźnika, podstawą do zmiany jest wskaźnik o najwyższej wartości zmiany, 

4) udostępnienia Posiadaczom kart nowych usług, o charakterze opcjonalnym, z zastrzeżeniem że ta zmiana polega na 
ustanowieniu nowych opłat lub prowizji, dotyczących udostępnianych usług, 

5) wprowadzenia, zmiany lub uchylenia powszechnie obowiązujących przepisów prawa, uchwał, decyzji, rekomendacji oraz innych 
aktów wydawanych przez Komisję Nadzoru Finansowego, Narodowy Bank Polski, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, 
Bankowy Fundusz Gwarancyjny lub inne właściwe urzędy lub organy administracji publicznej, wydania orzeczeń sądowych, o ile 
w ich wyniku i w celu dostosowania się do nich, konieczna stała się zmiana postanowień Taryfy, 

6) konieczności dostosowania postanowień Taryfy, postanowień innych wzorców umownych PKO Banku Polskiego SA, w zakresie 
dotyczącym tytułów opłat i prowizji, niewpływającym na wysokość pobieranych opłat i prowizji oraz warunki ich pobierania, 

7) wprowadzenia zmiany lub uchylenia przepisów prawa wpływających na zasady i sposób świadczenia przez PKO Bank Polski SA 
usług w ramach umowy lub wpływających na zasady korzystania z tych usług przez Posiadacza karty, powodujących zmianę 
ponoszonych przez PKO Bank Polski SA kosztów świadczenia tych usług. 

3. Zmiany, wskazane w ust. 2, wyrażające zmiany wskaźników lub kosztów, o których mowa w ust. 2 pkt 1-3, będą polegać na 
podwyższeniu lub obniżeniu stawek prowizji lub opłat zgodnie z kierunkiem zmian tych wskaźników lub kosztów, o nie więcej niż 
dwukrotność dotychczas obowiązującej stawki opłat lub prowizji, z zastrzeżeniem ust. 4. Zmiany, o których mowa w zdaniu 
pierwszym będą dokonywane nie częściej niż raz na kwartał. 

4. W przypadku pierwszego podwyższenia opłat lub prowizji, których wysokość do tej pory wynosiła: 
1) 0 zł – opłata w wyniku podwyższenia nie może przekroczyć 50 zł, 
2) 0% – prowizja w wyniku podwyższenia nie może wynosić więcej niż 2%. 

5. Zmiany, o których mowa w ust. 2, mogą nastąpić nie później niż w terminie do 12 miesięcy od zaistnienia okoliczności będących 
przesłanką zmian. 

6. Decyzja o zmianach, o których mowa w ust. 2, podejmowana jest zgodnie z zasadami dobrej praktyki bankowej oraz dobrymi 
obyczajami. 

7. Niezależnie od okoliczności wymienionych w ust. 2 PKO Bank Polski SA w każdym czasie ma prawo dokonać zmian opłat lub prowizji 
określonych w Taryfie polegających na ich obniżeniu, zmianach warunków ich pobierania na korzystniejsze dla Posiadacza karty lub 
zaprzestaniu ich pobierania. 

8. Proponowane zmiany Regulaminu i Taryfy, dokonywane w czasie obowiązywania umowy, PKO Bank Polski SA przekazuje 
Posiadaczowi karty na trwałym nośniku wraz z podaniem dnia ich wejścia w życie, nie później niż 2 miesiące przed proponowaną 
datą wejścia zmian w życie oraz informacją o podstawie prawnej tej zmiany i jej okolicznościach faktycznych, w sposób podany w § 
19. 

9. W związku ze zmianami, o których mowa w ust. 8, Posiadacz karty ma prawo, przed dniem proponowanego wejścia w życie zmian 
dokonać: 
1) zgłoszenia sprzeciwu wobec proponowanych zmian, 
2) wypowiedzenia umowy bez podnoszenia opłat ze skutkiem od dnia poinformowania Posiadacza karty o zmianie, nie później 

jednak niż od dnia, w którym te zmiany zostałyby zastosowane. 
10. W przypadku, gdy Posiadacz karty nie wypowie umowy lub nie zgłosi sprzeciwu uznaje się, że zmiany zostały przyjęte. Zmiany 

Regulaminu i Taryfy obowiązują od dnia podanego w informacji przekazanej Posiadaczowi karty. 
11. W przypadku, gdy Posiadacz karty zgłosi sprzeciw, ale nie wypowie umowy, umowa wygasa z dniem poprzedzającym dzień wejścia 

w życie proponowanych zmian. 
 
3. Wskazane pozycje oraz sekcje otrzymują nowe brzmienie lub zmieniają numeracje lub położenie w Taryfie: 
 

Gdzie i co się zmienia: Powód 
(okoliczność faktyczna) zmiany Podstawa prawna zmiany 

Przed zmianą: Po zmianie: 

CZĘŚĆ II. POZOSTAŁE KARTY 
PŁATNICZE 

CZĘŚĆ IV. KARTY KREDYTOWE Zmiana porządkowa Zmiana porządkowa 

DZIAŁ V. KARTY KREDYTOWE 
WYOFANE Z OFERTY – TABELA 
NR 1  

DZIAŁ II. KARTY KREDYTOWE 
WYCOFANE Z OFERTY 

Zmiana porządkowa Zmiana porządkowa 

Brak zapisu Partnerska karta PKO VITAY 
przeniesiono do DZIAŁU II. 
KARTY KREDYTOWE WYCOFANE 
Z OFERTY 

Zmiana porządkowa Zmiana porządkowa 
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„2. Obsługa karty kredytowej - 
opłata roczna” dla kart Visa 
Electron, PKO Mastercard 
Electronic (błękitna):  
„0,00 – gdy średnio w miesiącu 
dokonano transakcji na kwotę 
min. 600,00 zł 1) 
30,00 – gdy średnio w miesiącu 
dokonano transakcji na kwotę 
min. 500,00 zł 1) 
60,00 – w pozostałych 
przypadkach” 
 

„2. Obsługa karty kredytowej - 
opłata roczna” wprowadzenie 
nowych opłat dla kart PKO Visa 
Electron,  
PKO Mastercard Electronic 
(błękitna):  
„80 zł – gdy średnio w  miesiącu 
dokonano transakcji na kwotę 
mniejszą niż 500 zł 1) 
40 zł – gdy średnio w miesiącu 
dokonano transakcji na kwotę 
min. 500 zł 1) 
0 zł – gdy średnio w miesiącu 
dokonano transakcji na kwotę 
min. 600 zł 1)” 

Dane GUS wg stanu na 
październik 2022 - zmiana 
rocznych wskaźników cen 
towarów i usług 
konsumpcyjnych o 17,9% r/r 

§ 42 ust 2 pkt 1 Regulaminu 
wydawania i używania karty 
kredytowej PKO BP SA. 

„2. Obsługa karty kredytowej - 
opłata roczna” dla kart PKO Visa 
Classic, PKO Mastercard 
Standard (srebrna), Partnerska 
karta PKO VITAY (srebrna), 
Partnerska karta PKO VITAY: 
„0,00 – gdy średnio w miesiącu 
dokonano transakcji na kwotę 
min. 1 200,00 zł 1) 
39,50 – gdy średnio w miesiącu 
dokonano transakcji na kwotę 
min. 1 000,00 zł 1) 
79,00 – w pozostałych 
przypadkach" 

„2. Obsługa karty kredytowej - 
opłata roczna” wprowadzenie 
nowych opłat dla kart PKO Visa 
Classic, PKO Mastercard 
Standard (srebrna), Partnerska 
karta PKO VITAY (srebrna), 
Partnerska karta PKO VITAY: 
„105 zł - gdy średnio w miesiącu 
dokonano transakcji na kwotę 
mniejszą niż 1 000 zł 1) 

52,50 zł – gdy średnio 
w miesiącu dokonano transakcji 
na kwotę min. 1 000 zł 1) 
0,00 – gdy średnio w miesiącu 
dokonano transakcji na kwotę 
min. 1 200 zł 1)” 

Dane GUS wg stanu na 
październik 2022 - zmiana 
rocznych wskaźników cen 
towarów i usług 
konsumpcyjnych o 17,9% r/r 

§ 42 ust 2 pkt 1 Regulaminu 
wydawania i używania karty 
kredytowej PKO BP SA 

„2. Obsługa karty kredytowej - 
opłata roczna” dla kart PKO Visa 
Gold, PKO Mastercard Gold, 
Partnerska karta PKO VITAY 
(złota): 
„0,00 – gdy średnio w miesiącu 
dokonano transakcji na kwotę 
min. 2 400,00 zł 1) 
97,50 – gdy średnio w miesiącu 
dokonano transakcji na kwotę 
min. 2 000,00 zł 1) 
195,00 – w pozostałych 
przypadkach" 

„2. Obsługa karty kredytowej - 
opłata roczna” wprowadzenie 
nowych opłat dla kart PKO Visa 
Gold, PKO Mastercard Gold, 
Partnerska karta PKO VITAY 
(złota): 
240 zł – gdy średnio w miesiącu 
dokonano transakcji na kwotę 
mniejszą niż 2 000 zł 1) 
120 zł – gdy średnio w miesiącu 
dokonano transakcji na kwotę 
min. 2 000 zł 1) 

0 zł – gdy średnio w miesiącu 
dokonano transakcji na kwotę 
min. 2 400 zł 1)” 

Dane GUS wg stanu na 
październik 2022 - zmiana 
rocznych wskaźników cen 
towarów i usług 
konsumpcyjnych o 17,9% r/r 

§ 42 ust 2 pkt 1 Regulaminu 
wydawania i używania karty 
kredytowej PKO BP SA 

„2. Obsługa karty kredytowej - 
opłata roczna” dla kart PKO 
VISA Electron STUDENT: 
„0,00 – gdy średnio w miesiącu 
dokonano transakcji na kwotę 
min. 400,00 zł 1) 
9,50 – gdy średnio w miesiącu 
dokonano transakcji na kwotę 
min. 200 zł 1) 
19,00 - w pozostałych 
przypadkach" 

„2. Obsługa karty kredytowej - 
opłata roczna” wprowadzenie 
nowych opłat dla kart PKO VISA 
Electron STUDENT: 
„25 zł - gdy średnio w miesiącu 
dokonano transakcji na kwotę 
mniejszą niż 200 zł 1) 
12,50 zł – gdy średnio 
w miesiącu dokonano transakcji 
na kwotę min. 200 zł 1) 

0 zł – gdy średnio w miesiącu 
dokonano transakcji na kwotę 
min. 400 zł 1)” 

Dane GUS wg stanu na 
październik 2022 - zmiana 
rocznych wskaźników cen 
towarów i usług 
konsumpcyjnych o 17,9% r/r 

§ 42 ust 2 pkt 1 Regulaminu 
wydawania i używania karty 
kredytowej PKO BP SA 

„3. Wypłata gotówki w kraju - za 
każdą transakcję od jej wartości” 
dla kart PKO Visa Electron, PKO 
Mastercard Electronic (błękitna), 
PKO Visa Classic, PKO 
Mastercard Standard 
(srebrna),Partnerska karta PKO 
VITAY (srebrna), Partnerska 
karta PKO VITAY, PKO Visa Gold, 
PKO Mastercard Gold, 
Partnerska karta PKO VITAY 
(złota), PKO VISA Electron 
STUDENT: „4% nie mniej niż 
10,00” 

„3. Wprowadzenie nowych opłat 
za „Wypłata gotówki w kraju i za 
granicą - za każdą transakcję od 
jej wartości” dla kart PKO Visa 
Electron, PKO Mastercard 
Electronic (błękitna), PKO Visa 
Classic, PKO Mastercard 
Standard (srebrna), Partnerska 
karta PKO VITAY (srebrna), 
Partnerska karta PKO VITAY, 
PKO Visa Gold, PKO Mastercard 
Gold, Partnerska karta PKO 
VITAY (złota), PKO VISA Electron 
STUDENT: „4% nie mniej niż 15 
zł” 
 

Dane GUS wg stanu na 
październik 2022 - zmiana 
rocznych wskaźników cen 
towarów i usług 
konsumpcyjnych o 17,9% r/r 

§ 42 ust 2 pkt 1 Regulaminu 
wydawania i używania karty 
kredytowej PKO BP SA 

„4. Wypłata gotówki za granicą - 
za każdą transakcję od jej 
wartości” dla kart PKO Visa 
Electron, PKO Mastercard 
Electronic (błękitna), PKO Visa 



Strona 134/144 
 

Classic, PKO Mastercard 
Standard (srebrna),Partnerska 
karta PKO VITAY (srebrna), 
Partnerska karta PKO VITAY, 
PKO Visa Gold, PKO Mastercard 
Gold, Partnerska karta PKO 
VITAY (złota), PKO VISA Electron 
STUDENT: „4% nie mniej niż 
10,00” 

„5. Przewalutowanie transakcji 
dokonanej kartą w walucie innej 
niż waluta polska - za każdą 
transakcję od jej wartości” dla 
kart PKO Visa Electron, PKO 
Mastercard Electronic (błękitna), 
PKO Visa Classic, PKO 
Mastercard Standard (srebrna), 
Partnerska karta PKO VITAY 
(srebrna), Partnerska karta PKO 
VITAY, PKO Visa Gold, PKO 
Mastercard Gold, Partnerska 
karta PKO VITAY (złota), PKO 
VISA Electron STUDENT: „3,5%” 

4. Wprowadzenie nowych opłat 
za” Przewalutowanie transakcji 
dokonanej kartą w walucie innej 
niż waluta polska - za każdą 
transakcję od jej wartości” dla 
kart PKO Visa Electron, PKO 
Mastercard Electronic (błękitna), 
PKO Visa Classic, PKO 
Mastercard Standard (srebrna), 
Partnerska karta PKO VITAY 
(srebrna), Partnerska karta PKO 
VITAY, PKO Visa Gold, PKO 
Mastercard Gold, Partnerska 
karta PKO VITAY (złota), PKO 
VISA Electron STUDENT: „4%” 

Dane GUS wg stanu na 
październik 2022 - zmiana 
rocznych wskaźników cen 
towarów i usług 
konsumpcyjnych o 17,9% r/r 

§ 42 ust 2 pkt 1 Regulaminu 
wydawania i używania karty 
kredytowej PKO BP SA 

„7. Polecenie przelewu lub 
polecenie przelewu 
wewnętrznego (transakcja 
bezgotówkowa) z rachunku karty 
kredytowej, w tym za 
pośrednictwem usługi 
bankowości elektronicznej - za 
każdą transakcję od jej wartości” 

„5. Polecenie przelewu lub 
polecenie przelewu 
wewnętrznego (transakcja 
bezgotówkowa) z rachunku karty 
kredytowej, w tym za 
pośrednictwem usługi 
bankowości elektronicznej - za 
każdą transakcję od jej wartości” 

Zmiana porządkowa Zmiana porządkowa 

„6. Transakcja bezgotówkowa 
dokonana w punktach 
oznaczonych jako kasyna gry, 
salony gier, zakłady 
bukmacherskie, loterie 
i totalizatory - za każdą 
transakcję:” dla kart PKO Visa 
Electron, PKO Mastercard 
Electronic (błękitna), PKO Visa 
Classic, PKO Mastercard 
Standard (srebrna), Partnerska 
karta PKO VITAY (srebrna), 
Partnerska karta PKO VITAY, 
PKO Visa Gold, PKO Mastercard 
Gold, Partnerska karta PKO 
VITAY (złota), PKO VISA Electron 
STUDENT: „10,00” 

6. Wprowadzenie nowych opłat 
za „Transakcja bezgotówkowa 
dokonana w punktach 
oznaczonych jako kasyna gry, 
salony gier, zakłady 
bukmacherskie, loterie 
i totalizatory - za każdą 
transakcję:” ” dla kart PKO Visa 
Electron, PKO Mastercard 
Electronic (błękitna), PKO Visa 
Classic, PKO Mastercard 
Standard (srebrna), Partnerska 
karta PKO VITAY (srebrna), 
Partnerska karta PKO VITAY, 
PKO Visa Gold, PKO Mastercard 
Gold, Partnerska karta PKO 
VITAY (złota), PKO VISA Electron 
STUDENT: „15 zł” 

Dane GUS wg stanu na 
październik 2022 - zmiana 
rocznych wskaźników cen 
towarów i usług 
konsumpcyjnych o 17,9% r/r 

§ 42 ust 2 pkt 1 Regulaminu 
wydawania i używania karty 
kredytowej PKO BP SA 

Brak zapisu „8. Objęcie ochroną 
ubezpieczeniową z tytułu 
grupowego ubezpieczenia – od 
wartości kwoty zadłużenia w 
dniu rozliczeniowym, z wyjątkiem 
ppkt 3 i 4 2):” 

Zmiana porządkowa Zmiana porządkowa 

„.8. Objęcie ochroną 
ubezpieczeniową z tytułu 
ubezpieczenia grupowego spłaty 
kredytu na wypadek śmierci, 
trwałej niezdolności do pracy i 
utraty pracy (umowy zawarte do 
dnia 24 maja 2018 r.) 2) – od 
wartości kwoty zadłużenia w 
dniu rozliczeniowym” 

„7. 2) spłaty kredytu na wypadek 
śmierci, trwałej niezdolności do 
pracy i utraty pracy (umowy 
zawarte do dnia 24 maja 2018 
r.)” 

Zmiana porządkowa Zmiana porządkowa 

„9. Objęcie ochroną 
ubezpieczeniową z tytułu 
grupowego ubezpieczenia na 
życie dla posiadaczy kart 
kredytowych (umowy zawarte 
od dnia 25 maja 2018 r.) 2) – od 
wartości kwoty zadłużenia w 
dniu rozliczeniowym” 

„7. 1) na życie (umowy zawarte 
od dnia 25 maja 2018 r.)” 

Zmiana porządkowa Zmiana porządkowa 
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„11. Objęcie ochroną 
ubezpieczeniową z tytułu 
ubezpieczenia grupowego w 
ramach pakietu 
ubezpieczeniowego 
„ubezpieczenia na szóstkę” 
(oferowane do dnia 21 lutego 
2019 r.) – opłata miesięczna 2) ” 

„7. 3) w ramach pakietu 
ubezpieczeniowego 
„ubezpieczenia na szóstkę” 
(oferowane do dnia 21 lutego 
2019 r.) – opłata miesięczna” 

Zmiana porządkowa Zmiana porządkowa 

„12. Objęcie ochroną 
ubezpieczeniową z tytułu 
ubezpieczenia grupowego 
podróżnego (oferowane do dnia 
24 maja 2018 r.) 2) - opłata 
miesięczna” 

„7. 4) podróżnego (oferowane do 
dnia 24 maja 2018 r.) - opłata 
miesięczna” 

Zmiana porządkowa Zmiana porządkowa 

„13. Pakiet usług dodatkowych – 
Priority Pass – opłata roczna” dla 
kart: PKO Visa Gold, PKO 
Mastercard Gold, Partnerska 
karta PKO VITAY (złota): „80,00” 

„8. Priority Pass – opłata roczna” 
dla kart: PKO Visa Gold, PKO 
Mastercard Gold, Partnerska 
karta PKO VITAY (złota): „80 zł 3)” 

Zmiana porządkowa Zmiana porządkowa 

„14. Priority Pass - wejście 
Posiadacza karty albo 
Użytkownika do 
saloniku na lotnisku” dla kart: 
PKO Visa Gold, PKO Mastercard 
Gold, Partnerska karta PKO 
VITAY (złota): „równowartość 32 
USD w złotych” 

„9. Priority Pass – wejście do 
saloniku na lotnisku Posiadacza 
karty lub Użytkownika lub osoby 
towarzyszącej” dla kart: PKO 
Visa Gold, PKO Mastercard 
Gold, Partnerska karta PKO 
VITAY (złota): „równowartość 32 
USD w złotych 3)” 

Wycofanie z oferty Zmiana porządkowa 

„15. Priority Pass - wejście 
osoby towarzyszącej do saloniku 
na 
lotnisku” dla kart: PKO Visa 
Gold, PKO Mastercard Gold, 
Partnerska karta PKO VITAY 
(złota): „równowartość 32 USD 
w złotych” 

Brak zapisu „11. Ekspresowe wysłanie 
karty: 4)” 

Zmiana porządkowa Zmiana porządkowa 

„16. Ekspresowe wysłanie karty 
– w kraju 4)” 

„11. 1) w kraju” Zmiana porządkowa Zmiana porządkowa 

„17. Ekspresowe wysłanie karty 
– za granicę 4)” 

„11. 2) za granicę” Zmiana porządkowa Zmiana porządkowa 

„18. Obsługa przekroczenia 
przyznanego limitu kredytowego 
(w przypadku przekroczenia 
limitu o więcej niż 5%)” 

„12. Obsługa przekroczenia 
przyznanego limitu kredytowego 
(w przypadku przekroczenia 
limitu o więcej niż 5%)” 

Zmiana porządkowa Zmiana porządkowa 

„19. Wydanie na życzenie Klienta 
duplikatu zestawienia transakcji 
płatniczych” 

„13. Wydanie na życzenie Klienta 
duplikatu zestawienia transakcji 
płatniczych” 

Zmiana porządkowa Zmiana porządkowa 

„20. Wydanie zaświadczenia o 
posiadanym rachunku 
płatniczym karty kredytowej 4)” 

„14. Wydanie zaświadczenia o 
posiadanym rachunku 
płatniczym karty kredytowej 5)” 

Zmiana porządkowa Zmiana porządkowa 

 
 
4. Zmiany w przypisach: 

 

Gdzie i co się zmienia: Powód 
(okoliczność faktyczna) zmiany Podstawa prawna zmiany 

Przed zmianą: Po zmianie: 

Brak przypisu „3) Usługa dostępna do końca 
terminu ważności karty Priority 
Pass.” 

Wycofanie usługi Zmiana porządkowa 

„3) Nadanie wysyłki realizowane 
jest do 2 dni roboczych od 
złożenia dyspozycji przez Klienta. 
Dodatkowo należy doliczyć czas 
dostarczenia przesyłki” 

„4) Nadanie wysyłki 
realizowane jest do 2 dni 
roboczych od złożenia 
dyspozycji przez Klienta. 
Dodatkowo należy doliczyć 
czas dostarczenia przesyłki” 

Zmiana porządkowa Zmiana porządkowa 

„4) Opłata nie obejmuje informacji, 
których obowiązek bezpłatnego 
wydania Klientowi nakłada 
ustawa o usługach płatniczych” 

„5) Opłata nie obejmuje 
informacji, których obowiązek 
bezpłatnego wydania Klientowi 
nakłada ustawa o usługach 
płatniczych” 

Zmiana porządkowa Zmiana porządkowa 
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Dodatkowo z dotychczasowej CZĘŚCI II. POZOSTAŁE KARTY PŁATNICZE usunięto poniższe działy: 
 
1. DZIAŁ V. KARTY KREDYTOWE WYCOFANE Z OFERTY – TABELA NR 2 
2. DZIAŁ VI. KARTY OBCIĄŻENIOWE WYCOFANE Z OFERTY 
3. DZIAŁ IX. KARTY PKO JUNIOR WYCOFANE Z OFERTY  
 
 
CZĘŚĆ V. KREDYTY 
 
DZIAŁ I. KREDYTY KONSUMPCYJNE 
Tabela nr 1 
 
1. Kredyt w rachunku płatniczym (Limit odnawialny) dotychczasowa nazwa CZĘŚĆ III. KREDYTY zostaje zmieniona na: CZĘŚĆ V. 
KREDYTY. 
 
2. Dotychczasowy DZIAŁ I. KREDYTY KONSUMPCYJNE – TABELA NR 1 zostaje zamieniony na DZIAŁ I. KREDYTY KONSUMPCYJNE 
TABELA NR 1. 
 
3. Wskazane poniżej pozycje oraz sekcje Kredytu w rachunku płatniczym (Limit odnawialny) otrzymują nowe brzmienie lub zmieniają 
numerację lub położenie w Taryfie: 

 

Gdzie i co się zmienia: Powód 
(okoliczność faktyczna) zmiany Podstawa prawna zmiany 

Przed zmianą: Po zmianie: 

„CZĘŚĆ III. KREDYTY” „CZĘŚĆ V. KREDYTY” Zmiana porządkowa Zmiana porządkowa 

„DZIAŁ I. KREDYTY 
KONSUMPCYJNE – TABELA NR 
1” 

„DZIAŁ I. KREDYTY 
KONSUMPCYJNE TABELA NR 1” 

Zmiana porządkowa Zmiana porządkowa 

„2. Udzielenie kredytu w 
rachunku płatniczym - od kwoty 
kredytu: 
0,00- posiadacze PKO Konta dla 
Młodych (umowy rachunku 
zawarte od 10 stycznia 2014 r.) 
2% nie mniej niż 60,00 1) 2) 3) - 
posiadacze rachunku ZŁOTE 
KONTO, rachunku PLATINIUM, 
Konta Aurum i Konta Platinium II 
2,5% nie mniej niż 60,00 1) 3) - 
pozostali posiadacze ROR” 

„2. Udzielenie kredytu w 
rachunku płatniczym - od kwoty 
kredytu: 
0 zł - posiadacze PKO Konta dla 
Młodych 

2% nie mniej niż 60 zł 1, 2 - 
posiadacze rachunków: Konto 
Aurum i Konto Platinium II 

2,50% nie mniej niż 60 zł 2 - 
pozostali posiadacze ROR” 

1. Obniżenie opłaty 
2. Zmiana porządkowa 

1. Ogólne warunki §15 ust 6 
„Niezależnie od okoliczności 
wymienionych w ust. 1, PKO 
Bank Polski SA w każdym czasie 
ma prawo dokonać zmian opłat 
lub prowizji określonych w 
Taryfie polegających na ich 
obniżeniu, zmianach warunków 
ich pobierania na korzystniejsze 
dla Klienta lub zaprzestaniu ich 
pobierania.” 
2. Zmiana porządkowa 
 

„3. Podwyższenie kwoty kredytu 
w rachunku płatniczym - od 
kwoty podwyższenia: 
2% nie mniej niż 60,00 1) 2) - 
posiadacze rachunku ZŁOTE 
KONTO, rachunku PLATINIUM, 
Konta Aurum i Konta Platinium II 
2,5% nie mniej niż 60,00 1) - 
pozostali posiadacze ROR” 

„3. Podwyższenie kwoty kredytu 
w rachunku płatniczym - od 
kwoty podwyższenia: 
2% nie mniej niż 60 zł 1, 3, 4, 5 - 
posiadacze rachunków: Konto 
Aurum i Konto Platinium II 

2,50% nie mniej niż 60 zł 3 - 
pozostali posiadacze ROR” 

Zmiana porządkowa Zmiana porządkowa 

„4. Przedłużenie okresu 
kredytowania na kolejne 12 
miesięcy - od kwoty kredytu: 

1) umowy objęte klauzulą 
maksymalnego oprocentowania 
w wysokości stopy 
oprocentowania kredytu 
lombardowego NBP 
powiększonej o 6 punktów 
procentowych: 3,1% nie mniej 
niż 80,00 

2) umowy nie objęte klauzulą, o 
której mowa w ppkt 1:  

2% nie mniej niż 60,00 1) 2) - 
posiadacze rachunku ZŁOTE 
KONTO, rachunku PLATINIUM, 
Konta Aurum i Konta Platinium II 
2,5% nie mniej niż 60,00 1) - 
pozostali posiadacze ROR” 

„4. Przedłużenie okresu 
kredytowania na kolejne 12 
miesięcy - od kwoty kredytu: 
1) umowy objęte klauzulą 
maksymalnego oprocentowania 
w wysokości stopy 
oprocentowania kredytu 
lombardowego NBP 
powiększonej o 6 punktów 
procentowych: 3,1% nie mniej 
niż 80 zł 
2) umowy nie objęte klauzulą, o 
której mowa w ppkt 1:  
2% nie mniej niż 60 zł 1, 3, 4, 5 - 
posiadacze rachunków: Konto 
Aurum i Konto Platinium II 

2,50% nie mniej niż 60 zł 3 - 
pozostali posiadacze ROR” 

Zmiana porządkowa Zmiana porządkowa 

„6. Sporządzenie aneksu do 
umowy kredytowej lub odpisu 
umowy kredytowej: 50,004” 

„6. Sporządzenie aneksu do 
umowy kredytowej lub odpisu 
umowy kredytowej: 50 zł6” 

1. Obniżenie opłaty 
2. Zmiana porządkowa 

1. Ogólne warunki §15 ust 6 
„Niezależnie od okoliczności 
wymienionych w ust. 1, PKO 
Bank Polski SA w każdym czasie 
ma prawo dokonać zmian opłat 
lub prowizji określonych w 
Taryfie polegających na ich 

https://www.pkobp.pl/media_files/44fdbbaf-c2bd-4f64-8276-61d8fe803ca0.pdf
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obniżeniu, zmianach warunków 
ich pobierania na korzystniejsze 
dla Klienta lub zaprzestaniu ich 
pobierania.” 
2. Zmiana porządkowa 

„1 Wysokość prowizji jest obniżona w 

przypadku przystąpienia kredytobiorcy 
do ubezpieczenia, gwarantującego 

wypłatę świadczeń, które pokryją w 

całości lub w części zadłużenie z tytułu 
kredytu w rachunku płatniczym w 

przypadku zaistnienia zdarzeń losowych: 

1) do poziomu 1,00% nie mniej niż 30,00 
zł (tj. o 50%) dla umów kredytu dla 

posiadaczy rachunku ZŁOTE KONTO, 

rachunku PLATINIUM, Konta Aurum i 
Konta Platinium II, 

2) do poziomu 1,25% nie mniej niż 30,00 

zł (tj. o 50%) dla umów kredytu dla 
posiadaczy pozostałych ROR. 
2) Nie dotyczy kredytu w rachunku 

płatniczym w wysokości do 10 000 zł w 
Rachunku PLATINIUM oraz w rachunku 

Konto Platinium II. 
3) W przypadku zmiany 
dotychczasowego ROR z kredytem w 

rachunku płatniczym na nowy ROR z 

zachowaną datą odnowienia kredytu w 
rachunku płatniczym prowizja za 

udzielenie kredytu nie jest pobierana. 
4) Opłata nie jest pobierana w 
przypadku: 

1) podwyższenia kwoty kredytu w 

rachunku płatniczym, 
2) zmiany prawnego zabezpieczenia 

kredytu w rachunku płatniczym.” 

„1 Nie dotyczy kredytu w rachunku 

płatniczym w wysokości do 10 000 zł 
dla posiadaczy Konta Platinium II 
2 W przypadku zmiany dotychczasowego 

ROR z kredytem w rachunku płatniczym 
na nowy ROR z zachowaną datą 

odnowienia kredytu w rachunku 

płatniczym prowizja za udzielenie 
kredytu nie jest pobierana. 
3 Wysokość prowizji jest obniżona w 

przypadku przystąpienia kredytobiorcy 
do ubezpieczenia, gwarantującego 

wypłatę świadczeń, które pokryją w 

całości lub w części zadłużenie z tytułu 
kredytu w rachunku płatniczym w 

przypadku zaistnienia zdarzeń losowych: 

1) do poziomu 1,00% nie mniej niż 30,00 
zł (tj. o 50%) dla umów kredytu dla 

posiadaczy kont działających do 31 

maja 2023 r. pod nazwą ZŁOTE 
KONTO i rachunek PLATINIUM, oraz 

dla posiadaczy Konta Aurum i Konta 

Platinium II,    
2) do poziomu 1,25% nie mniej niż 

30,00 zł (tj. o 50%) dla umów kredytu 

dla posiadaczy pozostałych ROR. 
4 Opłata dotyczy kont działających do 

31 maja 2023 r. pod nazwą ZŁOTE 

KONTO z Limitem odnawialnym 
udzielonym do 31 maja 2023 r. i 

działających od 1 czerwca 2023 r. pod 

nazwą PKO Konto bez Granic. 
5 Nie dotyczy kredytu w rachunku 

płatniczym w wysokości do 10 000 zł 

dla posiadaczy konta działającego do 31 
maja 2023 r. pod nazwą rachunek 

PLATINIUM z Limitem odnawialnym 

udzielonym do 31 maja 2023 r. i 
działających od 1 czerwca 2023 r. pod 

nazwą Konto Aurum. 
6 Opłata nie jest pobierana w przypadku: 
1) podwyższenia kwoty kredytu w 

rachunku płatniczym, 

2) zmiany prawnego zabezpieczenia 
kredytu w rachunku płatniczym, 

3) zmiany typu ROR, z zachowaniem 

dotychczasowego numeru ROR, 
prowadzonego przez PKO BP S.A. bez 

obniżenia kwoty kredytu w rachunku 

płatniczym.” 

Zmiana porządkowa Zmiana porządkowa 

 
 
DZIAŁ II. KREDYTY MIESZKANIOWE, KREDYT KONSOLIDACYJNY, POŹYCZKA HIPOTECZNA I LIMIT HIPOTECZNY  
 
1. Dotychczasowa CZĘŚĆ III. KREDYTY zostaje zmieniona na CZĘŚĆ V. KREDYTY. 

 
2. Wskazana poniżej pozycja otrzymuje nowe brzmienie: 
 

Gdzie i co się zmienia: Powód 
(okoliczność faktyczna) zmiany Podstawa prawna zmiany 

Przed zmianą: Po zmianie: 

„6)  Nie dotyczy aneksów w zakresie 

zmiany rodzaju stopy procentowej do 

umów, zawartych od dnia 22 lipca 2017 

r., o kredyt lub pożyczkę hipoteczną.” 

„6)  Nie dotyczy aneksów w zakresie 

zmiany rodzaju stopy procentowej.” 
Zmiana porządkowa Zmiana porządkowa 

 
 
DZIAŁ III. KREDYTY ZWIĄZANE Z ZAKUPEM PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH 
 
1. Dotychczasowa CZĘŚĆ III. KREDYTY zostaje zmieniona na CZĘŚĆ V. KREDYTY. 

 
2. Dotychczasowy DZIAŁ III. KREDYTY ZWIĄZANE Z ZAKUPEM PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH zostaje zamieniony na DZIAŁ III. 

KREDYT NA ZAKUP PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH INWESTOR. 
 
3. Wskazane poniżej pozycje oraz sekcje dotyczące Kredytu na zakup papierów wartościowych Inwestor otrzymują nowe brzmienie 

lub zmieniają numerację lub położenie w Taryfie: 
 

 
 
 



Strona 138/144 
 

Gdzie i co się zmienia: Powód 
(okoliczność faktyczna) zmiany Podstawa prawna zmiany 

Przed zmianą: Po zmianie: 

„CZĘŚĆ III. KREDYTY” „CZĘŚĆ V. KREDYTY” Zmiana porządkowa Zmiana porządkowa 

„DZIAŁ III. KREDYTY ZWIĄZANE 
Z ZAKUPEM PAPIERÓW 
WARTOŚCIOWYCH” 

„DZIAŁ III. KREDYT NA ZAKUP 
PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH 
INWESTOR” 

Zmiana porządkowa Zmiana porządkowa 

„2. Kredyt na zakup papierów 
wartościowych Inwestor:” 

„1. Udzielenie kredytu  - od 
kwoty przyznanego limitu:” 

Zmiana porządkowa Zmiana porządkowa 

„1) Udzielenie kredytu w 
zależności od wysokości 
przyznanego limitu:” 

Usunięto zapis. Zmiana porządkowa Zmiana porządkowa 

„a) od 10 000,00 zł do 
2 999 999,99 zł” 

„1) od 10 000,00 zł do 
2 999 999,99 zł” 

Zmiana porządkowa Zmiana porządkowa 

„b) od 3 000 000,00 zł” „2) od 3 000 000,00 zł” Zmiana porządkowa Zmiana porządkowa 

„2) Przedłużenie kredytu” „2. Przedłużenie spłaty kredytu” Zmiana porządkowa Zmiana porządkowa 

„3) Podwyższenie kwoty kredytu 
(prowizja pobierana jest od 
podwyższonej kwoty limitu 
kredytowego i pomniejszona o 
prowizję już pobraną od kwoty 
limitu kredytowego ustalonego 
w umowie kredytu)” 

„3. Podwyższenie kwoty limitu - 
pobieramy prowizję od nowej 
kwoty limitu i odejmujemy od 
niej wcześniej już pobrane 
prowizje od przyznanego limitu” 

Zmiana porządkowa Zmiana porządkowa 

„stawka, jak za udzielenie 
kredytu” 

„Jak za udzielenie kredytu” Zmiana porządkowa Zmiana porządkowa 

 
 

CZĘŚĆ VI. OPERACJE KASOWE NIE ZWIĄZANE Z OBSŁUGĄ RACHUNKÓW BANKOWYCH PROWADZONYCH W PKO BP S.A. 
 
1. OPERACJE KASOWE NIE ZWIĄZANE Z OBSŁUGĄ RACHUNKÓW BANKOWYCH PROWADZONYCH W PKO BP SA dotychczasowa 
nazwa CZĘŚĆ IV. OPERACJE KASOWE NIE ZWIĄZANE Z OBSŁUGĄ RACHUNKÓW BANKOWYCH PROWADZONYCH W PKO BP SA  
zostaje zmieniona na: CZĘŚĆ VI. OPERACJE KASOWE NIE ZWIĄZANE Z OBSŁUGĄ RACHUNKÓW BANKOWYCH PROWADZONYCH W 
PKO BP S.A. 
 
2. Wskazane poniżej pozycje oraz sekcje OPERACJI KASOWYCH NIE ZWIĄZANYCH Z OBSŁUGĄ RACHUNKÓW BANKOWYCH 
PROWADZONYCH W PKO BP SA otrzymują nowe brzmienie lub zmieniają numerację lub położenie w Taryfie: 
 

Gdzie i co się zmienia: Powód 
(okoliczność faktyczna) zmiany Podstawa prawna zmiany 

Przed zmianą: Po zmianie: 

„CZĘŚĆ IV. OPERACJE KASOWE 
NIE ZWIĄZANE Z OBSŁUGĄ 
RACHUNKÓW BANKOWYCH 
PROWADZONYCH W PKO BP 
SA” 

„CZĘŚĆ VI. OPERACJE KASOWE 
NIE ZWIĄZANE Z OBSŁUGĄ 
RACHUNKÓW BANKOWYCH 
PROWADZONYCH W PKO BP 
S.A.” 

Zmiana porządkowa  Zmiana porządkowa 

„1a. Rozliczane w formie 
gotówkowej przelewy 
zagraniczne w euro do banków 
w EOG - od kwoty operacji 
(pozostałe przelewy 
zagraniczne/walutowe zgodnie z 
Częścią V): 1% nie mniej niż 
20,00 nie więcej niż 50,00” 

„2. Rozliczane w formie 
gotówkowej przelewy 
zagraniczne w euro do banków 
w EOG - od kwoty operacji 
(pozostałe przelewy 
zagraniczne/walutowe zgodnie z 
Częścią VII): 1% nie mniej niż 20 
zł nie więcej niż 50 zł” 

Zmiana porządkowa Zmiana porządkowa 

„2. Gotówkowy skup i sprzedaż 
walut obcych - od 
równowartości w złotych: 
1) banknotów: 1% nie mniej niż 
5,00 
2) monet: 50%” 

„3. Gotówkowy skup i sprzedaż 
walut obcych - od 
równowartości w złotych: 
1) banknotów: 1% nie mniej niż 5 
zł 
2) monet: 50%” 

Zmiana porządkowa Zmiana porządkowa 

„3. Wymiana: 
 - banknotów i monet w walucie 
polskiej, jednej wartości na inne 
wartości 
 - banknotów walut 
wymienialnych jednej wartości 
na inne wartości: 
1) do10 sztuk (maksymalna 
liczba banknotów/monet 
złożonych do wymiany lub 
otrzymanych po wymianie): 0,00 

„4. Wymiana: 
 - banknotów i monet w walucie 
polskiej, jednej wartości na inne 
wartości 
 - banknotów walut 
wymienialnych jednej wartości 
na inne wartości: 
1) do10 sztuk (maksymalna 
liczba banknotów/monet 
złożonych do wymiany lub 
otrzymanych po wymianie): 0zł 

Zmiana porządkowa Zmiana porządkowa 
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2) w pozostałych przypadkach – 
od wartości wymiany: 0,5% nie 
mniej niż 20,00” 

2) w pozostałych przypadkach – 
od wartości wymiany: 0,5% nie 
mniej niż 20 zł” 

 
 
CZĘŚĆ VII. PRZELEWY ZAGRANICZNE/WALUTOWE 
 
1. Dotychczasowa nazwa CZĘŚĆ V. PRZELEWY ZAGRANICZNE/WALUTOWE zostaje zmieniona na: CZĘŚĆ VII. PRZELEWY 
ZAGRANICZNE/WALUTOWE 
 
2. Wskazane poniżej pozycje oraz sekcje PRZELEWÓW ZAGRANICZNYCH/WALUTOWYCH otrzymują nowe brzmienie lub zmieniają 
numerację lub położenie w Taryfie: 
 

Gdzie i co się zmienia: Powód 
(okoliczność faktyczna) zmiany Podstawa prawna zmiany 

Przed zmianą: Po zmianie: 

„CZĘŚĆ V. PRZELEWY 
ZAGRANICZNE/WALUTOWE” 

„CZĘŚĆ VII. PRZELEWY 
ZAGRANICZNE/WALUTOWE” 

Zmiana porządkowa Zmiana porządkowa 

„5. Realizacja polecenia przelewu 
zagranicznego/walutowego: 
1) w trybie zwykłym:3) 

a) polecenie przelewu SEPA 1) –  
zgodnie z Częścią I  
Działami I-III i VI-VII 
b) polecenie przelewu w walucie 
obcej (wysyłane do banków 
krajowych)  
– oddział lub usługa bankowości 
telefonicznej: 50,00 
- usługa bankowości elektronicznej: 
25,00 
c) polecenie przelewu do banków 
zagranicznych (inne niż polecenie 
przelewu SEPA) 3a)  

– oddział lub usługa bankowości 
telefonicznej: 50,00 
- usługa bankowości elektronicznej: 
25,00 
2) w trybie pilnym: 4) 

a) polecenie przelewu SEPA 1)  
– oddział lub usługa bankowości 
telefonicznej: 50,00 
- usługa bankowości elektronicznej: 
25,00 
b) polecenie przelewu w walucie 
obcej (wysyłane do banków 
krajowych)  
– oddział lub usługa bankowości 
telefonicznej: 80,00 
- usługa bankowości elektronicznej: 
55,00 
c) polecenie przelewu do banków 
zagranicznych (inne niż polecenie 
przelewu SEPA) 

– oddział lub usługa bankowości 
telefonicznej: 130,00 
- usługa bankowości elektronicznej: 
105,00” 
 

„5. Realizacja polecenia przelewu 
zagranicznego/walutowego: 
1) Standard: 

a) polecenie przelewu SEPA 1 - 
zgodnie z Częścią I  
Działami I-IV i Częścią II 
Działami I-IV 
b) polecenie przelewu w walucie 
obcej (wysyłane do banków 
krajowych)  
– usługa bankowości 
elektronicznej: 25 zł/0 zł 3 
- oddział lub usługa bankowości 
telefonicznej: 50 zł 
c) polecenie przelewu do 
banków zagranicznych (inne niż 
polecenie przelewu SEPA) 4 – 
usługa bankowości 
elektronicznej: 25 zł/0 zł 3 
- oddział lub usługa bankowości 
telefonicznej: 50 zł 
2) Pilny: 
a) polecenie przelewu SEPA 1  
– usługa bankowości 
elektronicznej: 25 zł 
- oddział lub usługa bankowości 
telefonicznej: 50 zł 
b) polecenie przelewu w walucie 
obcej (wysyłane do banków 
krajowych)  
– usługa bankowości 
elektronicznej: 55 zł 
- oddział lub usługa bankowości 
telefonicznej: 80 zł 
c) polecenie przelewu do 
banków zagranicznych (inne niż 
polecenie przelewu SEPA) 
– usługa bankowości 
elektronicznej: 105 zł 
- oddział lub usługa bankowości 
telefonicznej:  
130 zł” 

1. Zmiana nazewnictwa 
2. Zmiana porządkowa 

1. Ogólne warunki §15 ust 1 pkt 
6) 
„konieczności dostosowania 
postanowień Taryfy do 
postanowień innych wzorców 
umów PKO Banku Polskiego SA, 
w zakresie dotyczącym tytułów 
opłat i prowizji, niewpływającym 
na wysokość pobieranych opłat i 
prowizji oraz warunki ich 
pobierania” 
2. Zmiana porządkowa 
 

„6. Pozostałe opłaty związane z 
realizacją przelewu 
zagranicznego/walutowego: 
1) anulowanie przez Klienta 
zlecającego przelew 
zagraniczny/walutowy, który nie 
został zrealizowany przez PKO BP 
SA: 20,00 
2) zlecenie czynności dodatkowych 
do zrealizowanego przelewu 
zagranicznego/walutowego, dot.: 
uzupełnień, zmian, zapytań, 
anulowań 5): 50,00 + koszty banków 
trzecich 
3) realizacja z instrukcją kosztową 
OUR: 80,00 
4) wydanie kopii wysłanego 
komunikatu przelewu 
zagranicznego/walutowego: 6,00” 

„6. Pozostałe opłaty związane z 
obsługą przelewu 
zagranicznego/walutowego: 
1) anulowanie przez Klienta 
przelewu niezrealizowanego 
przez PKO BP S.A.: 20 zł 
2) anulowanie przelewu 
zrealizowanego: 50 zł + koszty 
banków trzecich 
3) zwrot przelewu bez uprzedniej 
dyspozycji klienta: 50 zł + koszty 
banków trzecich 
4) odzyskanie środków przez 
PKO BP S.A.: 50 zł + koszty 
banków trzecich 
5)  zlecenie czynności 
dodatkowych do zrealizowanego 
przelewu w zakresie uzupełnień, 

Zmiana porządkowa Zmiana porządkowa 
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zmian,  zapytań: 50 zł + koszty 
banków trzecich 
6) realizacja z instrukcją 
kosztową OUR (Nadawca):  
80 zł 
7) wydanie kopii wysłanego 
komunikatu przelewu: 6 zł” 

„1) Przelew zagraniczny/walutowy w walucie 

Euro w ramach obszaru SEPA - wszystkie 
kraje UE (w tym Polska) oraz inne kraje 

prezentowane na stronach internetowych 

PKO BP SA www.pkobp.pl.  
3) Tryb zwykły - realizacja przelewu 

zagranicznego/walutowego z datą waluty 

„spot”, z wyjątkiem Polecenia przelewu SEPA 
z datą waluty „tomnext”.  
3a) Przelew zagraniczny w euro do banków w 

EOG rozliczany w formie gotówkowej 
zgodnie z Częścią IV.  
4) Tryb pilny - realizacja przelewu 

zagranicznego/walutowego z datą waluty 
"tomnext" (z wyłączeniem Polecenia 

przelewu SEPA) albo „overnight". Waluty, w 

których możliwa jest realizacja wskazane są 
w Komunikacie.  
5) Opłata pobierana za dyspozycję złożoną 

przez Klienta lub w wyniku zwrotu środków 
bez uprzedniej dyspozycji Klienta albo za 

odzyskanie środków przez PKO BP SA, w 

związku z pisemną dyspozycją Klienta.” 

„1 Przelew zagraniczny/walutowy w 

walucie Euro w ramach obszaru SEPA - 
wszystkie kraje UE (w tym Polska) oraz 

inne kraje prezentowane na stronach 

internetowych PKO BP S.A. 
www.pkobp.pl. 
3 W przypadku przelewu z Rachunku 

walutowego w walutach wymienialnych 
lub Rachunku walutowego Adm. w 

walucie, w której prowadzony jest 

rachunek, zleconego z instrukcją 
kosztową SHA (Dzielone), pod 

warunkiem wykonania w poprzednim 

lub bieżącym miesiącu kalendarzowym 
(przed złożeniem dyspozycji przelewu), 

min. 1 transakcji walutowej w kantorze 

internetowym PKO BP S.A. 
4 Przelew zagraniczny w euro do banków 

w EOG rozliczany w formie gotówkowej 

zgodnie z Częścią VI.” 
 

Zmiana porządkowa Zmiana porządkowa 

 
 
CZĘŚĆ VIII. PRZECHOWYWANIE DEPOZYTÓW OBCYCH ORAZ WYNAJMOWANIE SKRYTEK SEJFOWYCH I KASET 
 
1. PRZECHOWYWANIE DEPOZYTÓW OBCYCH ORAZ WYNAJMOWANIE SKRYTEK SEJFOWYCH I KASET dotychczasowa nazwa CZĘŚĆ 
VI. PRZECHOWYWANIE DEPOZYTÓW OBCYCH ORAZ WYNAJMOWANIE SKRYTEK SEJFOWYCH I KASET 1 zostaje zmieniona na: 
CZĘŚĆ VIII. PRZECHOWYWANIE DEPOZYTÓW OBCYCH ORAZ WYNAJMOWANIE SKRYTEK SEJFOWYCH I KASET 
 
2. Wskazane poniżej pozycje oraz sekcje PRZECHOWYWANIA DEPOZYTÓW OBCYCH ORAZ WYNAJMOWANIA SKRYTEK SEJFOWYCH 
I KASET otrzymują nowe brzmienie lub zmieniają numerację lub położenie w Taryfie: 
 

Gdzie i co się zmienia: Powód 
(okoliczność faktyczna) zmiany Podstawa prawna zmiany 

Przed zmianą: Po zmianie: 

„CZĘŚĆ VI. PRZECHOWYWANIE 
DEPOZYTÓW OBCYCH ORAZ 
WYNAJMOWANIE SKRYTEK 
SEJFOWYCH I KASET 1” 

„CZĘŚĆ VIII. 
PRZECHOWYWANIE 
DEPOZYTÓW OBCYCH ORAZ 
WYNAJMOWANIE SKRYTEK 
SEJFOWYCH I KASET” 

Zmiana porządkowa  Zmiana porządkowa 

„1. 2) przedmiotów 
wartościowych, w tym 
przedmiotów z otwartej 
komisyjnie skrytki sejfowej lub 
kasety, złożonych na 
przechowanie w jednym 
opakowaniu oraz kluczy” 

„1. 2) przedmiotów 
wartościowych z otwartej 
komisyjnie skrytki sejfowej lub 
kasety, złożonych na 
przechowanie w jednym 
opakowaniu oraz kluczy” 

Zmiana porządkowa Zmiana porządkowa 

„2. Wynajęcie skrytki sejfowej 
lub kasety – od każdej skrytki lub 
kasety, z zastrzeżeniem  
pkt 3: 
1) Skrytka: 
a) miesięcznie: 60,00 
b) rocznie: 600,00 
2) Kaseta: 
a) miesięcznie: 45,00 
b) rocznie: 450,00” 

„2. Wynajęcie skrytki sejfowej 
lub kasety – od każdej skrytki lub 
kasety, z zastrzeżeniem  
pkt 3: 
1) skrytka: 
a) miesięcznie: 180 zł 
b) rocznie: 1800 zł 
2) kaseta: 
a) miesięcznie: 135 zł 
b) rocznie: 1350 zł” 

Dane GUS wg stanu na 
październik 2022 - zmiana 
rocznych wskaźników cen 
towarów i usług 
konsumpcyjnych o 17,9% r/r 
 

Ogólne warunki §15 ust 1 pkt 1) 
„zmiany miesięcznych lub 
kwartalnych lub półrocznych lub 
rocznych wskaźników cen 
towarów i usług 
konsumpcyjnych, 
publikowanych przez Główny 
Urząd Statystyczny, o co 
najmniej 0,10 punktu 
procentowego; w przypadku 
zmiany więcej niż jednego 
wskaźnika, podstawą do zmiany 
jest wskaźnik o najwyższej 
wartości zmiany.” 

„3. Przyjęcie i przechowywanie 
papierów wartościowych i 
wynajęcie skrytki lub kasety 
posiadaczom Rachunku 
PLATINIUM: 50% prowizji lub 
opłat wymienionych w pkt 1 i 2” 

„3. Przyjęcie i przechowywanie 
papierów wartościowych i 
wynajęcie skrytki lub kasety2 : 
50% prowizji lub opłat 
wymienionych w pkt 1 i 2” 

Zmiana porządkowa Zmiana porządkowa 

„1) Cena obejmuje podatek od towarów i 
usług” 

„1 Cena obejmuje podatek od towarów i 

usług.  

Zmiana porządkowa Zmiana porządkowa 

http://www.pkobp.pl/
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2 Dotyczy Kont Aurum działających do 

31 maja 2023 r. pod nazwą Rachunek 

PLATINIUM.” 

 
 
CZĘŚĆ IX. ŚWIADCZENIE USŁUGI POWIERNICTWA 
 
1. ŚWIADCZENIE USŁUGI POWIERNICTWA dotychczasowa nazwa CZĘŚĆ VII. ŚWIADCZENIE USŁUGI POWIERNICTWA zostaje 
zmieniona na: CZĘŚĆ IX. ŚWIADCZENIE USŁUGI POWIERNICTWA 
 
2. Wskazane poniżej pozycje oraz sekcje ŚWIADCZENIA USŁUGI POWIERNICTWA otrzymują nowe brzmienie lub zmieniają numerację 
lub położenie w Taryfie: 
 

Gdzie i co się zmienia: Powód 
(okoliczność faktyczna) zmiany Podstawa prawna zmiany 

Przed zmianą: Po zmianie: 

„CZĘŚĆ VII. ŚWIADCZENIE 
USŁUGI POWIERNICTWA” 

„CZĘŚĆ IX. ŚWIADCZENIE 
USŁUGI POWIERNICTWA” 

Zmiana porządkowa Zmiana porządkowa 

„1. 1) posiadacze Rachunku 
PLATINIUM albo Konta Platinium 
II: 0,00” 

„1. 1) posiadacze Konta 
Platinium II 1: 0 zł” 

Zmiana porządkowa Zmiana porządkowa 

Brak pozycji „1 Dotyczy również Kont Aurum 

działających do 31 maja 2023 r. pod 

nazwą Rachunek PLATINIUM.” 

Zmiana porządkowa Zmiana porządkowa 

 
 
CZĘŚĆ XI. INNE CZYNNOŚCI I USŁUGI 
 
1. INNE CZYNNOŚCI I USŁUGI dotychczasowa nazwa CZĘŚĆ IX. INNE CZYNNOŚCI I USŁUGI zostaje zmieniona na: CZĘŚĆ XI. INNE 
CZYNNOŚCI I USŁUGI. 
 
2. Wskazane poniżej pozycje oraz sekcje INNYCH CZYNNOŚCI I USŁUG otrzymują nowe brzmienie lub zmieniają numerację lub 
położenie w Taryfie: 
 

Gdzie i co się zmienia: Powód 
(okoliczność faktyczna) zmiany Podstawa prawna zmiany 

Przed zmianą: Po zmianie: 

„CZĘŚĆ IX. INNE CZYNNOŚCI I 
USŁUGI” 

„CZĘŚĆ XI. INNE CZYNNOŚCI I 
USŁUGI” 

Zmiana porządkowa  Zmiana porządkowa 

„1. Sporządzenie i wydanie na 
życzenie Klienta zaświadczenia 
(w tym wydanie zaświadczenia o 
posiadanym rachunku 
płatniczym), z zastrzeżeniem pkt 
2 i 6 oraz pkt 11 w Części III w 
Dziale II, pkt 8 i 9 w Części III w 
Dziale IV, pkt. 2 i 4 w Części III w 
Dziale V, obejmującego: 1): 
1) maksymalnie miesiąc w 
którym złożono wniosek oraz 12 
pełnych miesięcy 
kalendarzowych 
poprzedzających ten miesiąc, z 
zastrzeżeniem ppkt 3: 25,00 
2) okres inny, niż określony w 
ppkt 1, z zastrzeżeniem ppkt 3: 
50,00 
3) dowolny okres, dla 
Posiadaczy Rachunku 
PLATINIUM oraz Konta Platinium 
II: 0,00” 

„1. Sporządzenie na życzenie 
Klienta zaświadczenia (w tym 
wydanie zaświadczenia o 
posiadanym rachunku 
płatniczym), z zastrzeżeniem  
pkt 2 i 6 oraz pkt 11 w Części V 
w Dziale II, pkt 8 i 9 w Części V 
w Dziale IV, pkt 2 i 4 w Części V 
w Dziale V, obejmującego: 1 

1) maksymalnie miesiąc w 
którym złożono wniosek oraz 12 
pełnych miesięcy 
kalendarzowych 
poprzedzających ten miesiąc, z 
zastrzeżeniem ppkt 3: 
a) zleconego i udostępnionego w 
ramach usługi bankowości 
elektronicznej: 10 zł 
b) zleconego lub udostępnionego 
do odbioru w inny sposób niż 
określony w lit. a: 25 zł 
2) okres inny niż określony w 
ppkt 1, z zastrzeżeniem ppkt 3: 
a) zleconego i udostępnionego w 
ramach usługi bankowości 
elektronicznej: 25 zł 
b) zleconego lub udostępnionego 
do odbioru w inny sposób niż 
określony w lit. a: 50 zł 
3) dowolny okres, dla 
Posiadaczy Konta Platinium II2: 0 
zł” 

1. Obniżenie opłaty 
2. Zmiana porządkowa 

1. Ogólne warunki §15 ust 6 
„Niezależnie od okoliczności 
wymienionych w ust. 1, PKO 
Bank Polski SA w każdym czasie 
ma prawo dokonać zmian opłat 
lub prowizji określonych w 
Taryfie polegających na ich 
obniżeniu, zmianach warunków 
ich pobierania na korzystniejsze 
dla Klienta lub zaprzestaniu ich 
pobierania.” 
2. Zmiana porządkowa 

„2. Wydanie na życzenie Klienta 
dokumentów związanych z 
kredytem konsumpcyjnym, 
pożyczką - za każdy dokument 2): 
50,00” 

„2. Wydanie na życzenie Klienta 
dokumentów związanych z 
kredytem konsumpcyjnym, 
pożyczką – za każdy dokument 3: 
50 zł” 

Zmiana porządkowa Zmiana porządkowa 



Strona 142/144 
 

„3. Ustanowienie, zmiana lub 
odwołanie - za każdą czynność: 
1) pełnomocnictwa: 
a) Posiadacze Rachunku 
PLATINIUM oraz Konta Platinium 
II: 0,00 
b) pozostali Klienci: 25,00 
2) dyspozycji w sprawie 
przeznaczenia wkładu na 
wypadek śmierci: 
a) Posiadacze Rachunku 
PLATINIUM oraz Konta Platinium 
II: 0,00 
b) pozostali Klienci, z 
zastrzeżeniem pkt 6 w Części I w 
Dziale VIII: 25,00” 

„3. Ustanowienie, zmiana lub 
odwołanie - za każdą czynność: 
1) pełnomocnictwa: 
a) w oddziale lub agencji PKO BP 
S.A., z zastrzeżeniem lit. c: 25 zł4 

b) w ramach usługi bankowości 
elektronicznej, z zastrzeżeniem lit. 
c: 10 zł 
c) do Konta Platinium II 2: 0 zł 
2) dyspozycji w sprawie 
przeznaczenia wkładu na 
wypadek śmierci: 
a) w oddziale lub agencji PKO BP 
S.A., z zastrzeżeniem lit. c: 25 zł 
b) w ramach usługi bankowości 
elektronicznej, z zastrzeżeniem lit. 
c: 10 zł 
c) do Konta Platinium II 2: 0 zł” 

1. Obniżenie opłaty 
2. Dane GUS wg stanu na 
październik 2022 - zmiana 
rocznych wskaźników cen 
towarów i usług 
konsumpcyjnych o 17,9% r/r 
3. Zmiana porządkowa 
 

1. Ogólne warunki §15 ust 6 
„Niezależnie od okoliczności 
wymienionych w ust. 1, PKO 
Bank Polski SA w każdym czasie 
ma prawo dokonać zmian opłat 
lub prowizji określonych w 
Taryfie polegających na ich 
obniżeniu, zmianach warunków 
ich pobierania na korzystniejsze 
dla Klienta lub zaprzestaniu ich 
pobierania.” 
2. Ogólne warunki §15 ust 1 pkt 
1) 
„zmiany miesięcznych lub 
kwartalnych lub półrocznych lub 
rocznych wskaźników cen 
towarów i usług 
konsumpcyjnych, publikowanych 
przez Główny Urząd 
Statystyczny, o co najmniej 0,10 
punktu procentowego; w 
przypadku zmiany więcej niż 
jednego wskaźnika, podstawą do 
zmiany jest wskaźnik o 
najwyższej wartości zmiany.” 
3. Zmiana porządkowa 

„4. 2) cesja praw do wkładu na 
książeczce, z zastrzeżeniem pkt 1 
w Części I w Dziale V: 70,00” 

„4. 2) cesja praw do wkładu na 
książeczce, z zastrzeżeniem pkt 1 
Części II w Dziale VI: 70 zł” 

Zmiana porządkowa Zmiana porządkowa 

„5. Poszukiwanie rachunków - na 
nazwisko jednej osoby (z 
wyjątkiem rachunku 
oszczędnościowej książeczki 
mieszkaniowej) zlecone przez 
Klientów lub spadkobierców 
Klientów 1: 10,00” 

„5. Poszukiwanie rachunków - na 
nazwisko jednej osoby zlecone 
przez Klientów lub 
spadkobierców Klientów 1:  
10 zł” 

Zmiana porządkowa Zmiana porządkowa 

„6. Wydanie zestawienia 
transakcji płatniczych (wydruku 
historii rachunku) za okres 
poprzedzający bieżący miesiąc - 
za każdy miesiąc: 30,00”  

„6. Wydanie zestawienia 
transakcji płatniczych (wydruku 
historii rachunku) w oddziale lub 
agencji PKO BP S.A.: 
1) pierwszy raz w miesiącu 
kalendarzowym za ostatnie 30 
dni: 0 zł 
2) w innych przypadkach – za 
każdy miesiąc: 6 zł” 

1. Obniżenie opłaty 
2. Zmiana porządkowa 

1. Ogólne warunki §15 ust 6 
„Niezależnie od okoliczności 
wymienionych w ust. 1, PKO 
Bank Polski SA w każdym czasie 
ma prawo dokonać zmian opłat 
lub prowizji określonych w 
Taryfie polegających na ich 
obniżeniu, zmianach warunków 
ich pobierania na korzystniejsze 
dla Klienta lub zaprzestaniu ich 
pobierania.” 
2. Zmiana porządkowa 

„9. Polecenie przelewu środków 
na rachunki prowadzone w 
innych bankach pochodzących z 
rachunku terminowej lokaty 
oszczędnościowej lub rachunku 
do obsługi lokat: 5,99” 

„9. Polecenie przelewu środków 
na rachunki prowadzone w 
innych bankach pochodzących z 
rachunku terminowej lokaty 
oszczędnościowej lub rachunku 
do obsługi lokaty: 10 zł” 

Dane GUS wg stanu na 
październik 2022 - zmiana 
rocznych wskaźników cen 
towarów i usług 
konsumpcyjnych o 17,9% r/r 
 

Ogólne warunki §15 ust 1 pkt 1) 
„zmiany miesięcznych lub 
kwartalnych lub półrocznych lub 
rocznych wskaźników cen 
towarów i usług 
konsumpcyjnych, 
publikowanych przez Główny 
Urząd Statystyczny, o co 
najmniej 0,10 punktu 
procentowego; w przypadku 
zmiany więcej niż jednego 
wskaźnika, podstawą do zmiany 
jest wskaźnik o najwyższej 
wartości zmiany.” 

Brak pozycji „10. Przelewy 
zagraniczne/walutowe z 
rachunku do obsługi lokat: 
1) polecenie przelewu SEPA 
Standard w oddziale PKO BP 
S.A.: 10 zł 
2) pozostałe przelewy 
zagraniczne/walutowe: zgodnie z 
Częścią VII” 

1. Dane GUS wg stanu na 
październik 2022 - zmiana 
rocznych wskaźników cen 
towarów i usług 
konsumpcyjnych o 17,9% r/r 
2. Zmiana porządkowa 
 
 

1. Ogólne warunki §15 ust 1 pkt 
1) 
„zmiany miesięcznych lub 
kwartalnych lub półrocznych lub 
rocznych wskaźników cen 
towarów i usług 
konsumpcyjnych, 
publikowanych przez Główny 
Urząd Statystyczny, o co 
najmniej 0,10 punktu 
procentowego; w przypadku 
zmiany więcej niż jednego 
wskaźnika, podstawą do zmiany 
jest wskaźnik o najwyższej 
wartości zmiany.” 
2. Zmiana porządkowa 
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„10. Sporządzenie i wysłanie do 
posiadaczy rachunków 
oszczędnościowo-
rozliczeniowych przypomnienia, 
zawiadomienia, monitu 
związanego z zaległością w 
spłacie lub wezwania 
do zapłaty (nie dotyczy 
produktów kredytowych): 4,00” 

„11. Sporządzenie i wysłanie do 
posiadaczy rachunków 
oszczędnościowo-
rozliczeniowych przypomnienia, 
zawiadomienia, monitu 
związanego z zaległością w 
spłacie lub wezwania 
do zapłaty (nie dotyczy 
produktów kredytowych): 4 zł” 

Zmiana porządkowa Zmiana porządkowa 

„11. Dokonanie wypłaty z 
rachunku „Zlecenie do wypłaty” 
– od kwoty operacji: 0,5% nie 
mniej niż 5,00 
Uwaga: 
1) Prowizję pobiera od 
zleceniodawcy oddział 
przyjmujący zlecenie na dobro 
oddziału wypłacającego. 
2) Prowizji nie pobiera się od 
wypłaty ze zlikwidowanych 
książeczek oszczędnościowych 
(w tym oszczędnościowych 
książeczek mieszkaniowych)” 

„12. Złożenie „Zlecenia do 
wypłaty” – od kwoty operacji: 
0,5% nie mniej niż 5 zł 
Uwaga: 
1) Prowizję pobiera się od 
zleceniodawcy.  
2) Prowizji nie pobiera się od 
wypłaty ze zlikwidowanych 
książeczek oszczędnościowych 
(w tym oszczędnościowych 
książeczek mieszkaniowych).” 

Zmiana porządkowa Zmiana porządkowa 

„12. Wysłanie do Centrali NBP, 
przy wniosku o wymianę 
zużytego/uszkodzonego znaku 
pieniężnego nie podlegającego 
wymianie w PKO BP SA: koszty 
przesyłki pocztowej” 

„13. Wysłanie do Centrali NBP, 
przy wniosku o wymianę 
zużytego/uszkodzonego znaku 
pieniężnego nie podlegającego 
wymianie w PKO BP S.A.: koszty 
przesyłki pocztowej” 

Zmiana porządkowa Zmiana porządkowa 

„13. Udzielenie informacji 
stanowiącej tajemnicę bankową 
osobom, organom i instytucjom 
uprawnionym na podstawie art. 
105 ust. 1, 2 i 2a, z zastrzeżeniem 
art.110 ustawy z dnia 29 
sierpnia 1997 r. Prawo bankowe 
- opłaty nie pobiera się od 
konsumentów. 
Uwaga: 
1) Cena obejmuje podatek od 
towarów i usług. 
2) Dopuszcza się możliwość 
odstąpienia od pobierania 
opłaty od banków na zasadach 
wzajemności 
25,00” 

„14. Udzielenie informacji 
stanowiącej tajemnicę bankową 
osobom, organom i instytucjom 
uprawnionym na podstawie art. 
105 ust. 1, 2 i 2a, z zastrzeżeniem 
art.110 ustawy z dnia 29 
sierpnia 1997 r. Prawo bankowe 
- opłaty nie pobiera się od 
konsumentów. 
Uwaga: 
1) Cena obejmuje podatek od 
towarów i usług. 
2) Dopuszcza się możliwość 
odstąpienia od pobierania 
opłaty od banków na zasadach 
wzajemności 
25 zł” 

Zmiana porządkowa Zmiana porządkowa 

„14. Udzielenie zbiorczej 
informacji z Centralnej 
Informacji o rachunkach 
bankowych osobom, o których 
mowa w art. 92ba ustawy z dnia 
29 sierpnia 1997 r. Prawo 
bankowe oraz 
organom i instytucjom, o 
których mowa w art. 105b 
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 
r. Prawo bankowe: 25,00” 

„15. Udzielenie zbiorczej 
informacji z Centralnej 
Informacji o rachunkach 
bankowych osobom, o których 
mowa w art. 92ba ustawy z dnia 
29 sierpnia 1997 r. Prawo 
bankowe oraz organom i 
instytucjom, o których mowa w 
art. 105b ustawy z dnia 29 
sierpnia 1997 r. Prawo bankowe: 
25 zł” 

Zmiana porządkowa Zmiana porządkowa 

„15. Wysłanie korespondencji 
listowej za granicę przesyłką: 
1) priorytetową 10,00 
2) priorytetową poleconą: 20,00” 

„16. Wysłanie korespondencji 
listowej za granicę przesyłką: 
1) priorytetową 10 zł 
2) priorytetową poleconą: 20 zł” 

Zmiana porządkowa Zmiana porządkowa 

„1) Opłata nie obejmuje informacji lub 

zaświadczeń, których obowiązek 

bezpłatnego wydania wynika z 
powszechnie obowiązujących przepisów 

prawa, w tym ustawy o usługach 

płatniczych oraz nie obejmuje 
potwierdzenia operacji realizowanej za 

pośrednictwem usługi 

bankowości elektronicznej. 
2) Opłata nie dotyczy: 

1) harmonogramu spłat, którego 

obowiązek bezpłatnego wydania 
Klientowi nakłada ustawa o kredycie 

konsumenckim, 

2) zaświadczenia o zniszczeniu weksla 
przez Bank, po spłacie wierzytelności, w 

przypadku nieodebrania weksla przez 

Klienta w uzgodnionym z Bankiem” 

„1 Opłata nie obejmuje informacji lub 

zaświadczeń, których obowiązek 

bezpłatnego wydania wynika z 
powszechnie obowiązujących przepisów 

prawa, w tym ustawy o usługach 

płatniczych oraz nie obejmuje 
potwierdzenia operacji realizowanej za 

pośrednictwem usługi bankowości 

elektronicznej. 
2 Dotyczy również Kont Aurum 

działających do 31 maja 2023 r. pod 

nazwą Rachunek PLATINIUM. 
3 Opłata nie dotyczy: 

1) harmonogramu spłat, którego 

obowiązek bezpłatnego wydania 
Klientowi nakłada ustawa o kredycie 

konsumenckim, 

2) zaświadczenia o zniszczeniu weksla 
przez Bank, po spłacie wierzytelności, w 
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przypadku nieodebrania weksla przez 

Klienta w uzgodnionym z Bankiem 

terminie. 
4 Opłata nie jest pobierana w przypadku 

ustanowienia, zmiany lub odwołania 

pełnomocnictwa do kredytów 
hipotecznych i pożyczek hipotecznych 

przez posiadaczy Kont Aurum 

działających do 31 maja 2023 r. pod 
nazwą Rachunek PLATINIUM oraz 

posiadaczy Kont Platinium II.” 

 
Dodatkowo w ramach zmian porządkowych z Taryfy usunięto: 
1. SUPERKONTO STUDENT 
2. Rachunek Nieoszczędnościowy dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej (oferowany do dnia 21 lipca 2005 r.) 
 


