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WPŁATY ZAMKNIĘTE 

 
I. Zasady ogólne – wpłaty zamknięte 

1. Wpłaty zamknięte dokonywane są przez Posiadacza rachunku 
lub przez wyznaczone przez Posiadacza rachunku i działające na 
jego rzecz osoby. Posiadacz rachunku ponosi odpowiedzialność 
za działania bądź zaniechania tych osób, jak za swoje własne 
działania bądź zaniechania. 

2. Wpłaty zamknięte mogą być dokonywane w formie 
uporządkowanej albo w formie nieuporządkowanej. Forma 
dokonywania wpłat zamkniętych wskazana jest w zawartej przez 
Posiadacza rachunku umowie w zakresie dokonywania wpłat 
zamkniętych. 

3. Przez dokonywanie wpłat zamkniętych w formie uporządkowanej 
rozumie się, takie formowanie wpłat zamkniętych aby: 
1) banknoty były sformowane razem w paczki, po 100 szt. lub 

niepełne paczki (mniej niż 100 szt), 
2) monety różnych nominałów umieszczone były razem, luzem 

w przezroczystych, foliowych woreczkach, 
3) opakowania banknotów były oddzielone od opakowań 

monet.  
4. Przez dokonywanie wpłat zamkniętych w formie 

nieuporządkowanej rozumie się, takie formowanie wpłat 
zamkniętych, aby banknoty i monety wszystkich nominałów były 
luzem, lecz rozdzielone w ramach jednego opakowania tj. monety 
w osobnym foliowym woreczku.  

5. Wpłaty zamknięte rejestrowane są na rachunkach Posiadacza 
rachunku w ramach przyznanego indywidualnie w umowie 
Globalnego limitu wpłat zamkniętych.  

6. W przypadku, gdy w danym dniu łączna wartość wpłat 
zamkniętych dokonanych na rachunki Posiadacza rachunku, 
przekroczy kwotę globalnego limitu wpłat zamkniętych 
ustanowionego w umowie w zakresie dokonywania wpłat 
zamkniętych, na rachunku na który zarejestrowana została 
wpłata zamknięta, zostanie zarejestrowane założenie blokady 
kwotowej w wysokości różnicy pomiędzy kwotą operacji a kwotą 
dostępnego globalnego limitu (dziennego). Zarejestrowanie 
zdjęcia blokady z rachunku Posiadacza nastąpi po przeliczeniu 
gotówki, nie później jednak niż w dniu roboczym następującym 
po dniu dokonania takiej wpłaty. 

7. W przypadku realizacji wpłat w innych walutach niż PLN kwota 
globalnego limitu wpłat zamkniętych zostanie pomniejszona o 
kwotę wpłaty przeliczoną do waluty PLN po średnim kursie NBP 
obowiązującym w danym dniu.  

8. Weryfikacja limitu o którym mowa w pkt 5 odbywa się co 
najmniej raz na 12 m-cy. 

9. W celu przeprowadzenia weryfikacji, o której mowa w pkt 8, 
Posiadacza rachunku zobowiązany jest do dostarczenia. na 
prośbę PKO Banku Polskiego SA. aktualnego sprawozdania o 
przychodach, kosztach i wyniku finansowym oraz o nakładach 
na środki trwałe (zgodnie z aktualnym standardem GUS) lub 
aktualnego sprawozdania finansowego sporządzonego przez 
Posiadacza rachunku. 

 
II. Zasady dokonywania Wpłat zamkniętych, rejestrowanych na 

podstawie dokumentu wpłaty 

10. Dla wpłat gotówkowych w formie zamkniętej, rejestrowanych na 
podstawie dokumentu wpłaty (wpłata na podstawie dokumentu), 

Closed Cash Deposits 

 
I. General Terms: Closed Cash Deposits 

1. Closed cash deposits are made by an Account Holder or by 
persons designated by the Account Holder and acting on the 
Account Holder’s behalf. The Account Holder shall be liable for 
actions or omissions of such persons as for own actions or 
omissions. 

2. Closed cash deposits can be made in an ordered or in a non-
ordered form. The form of making closed cash deposits is 
specified in the agreement concluded by an Account Holder on 
making closed cash deposits. 

3. Making closed cash deposits in an ordered form is understood 
as such arrangement of closed cash deposits that: 
1) banknotes are arranged together into packages with 100 

units or incomplete packages (fewer than 100 units); 
2) coins of various values are placed together, loose, in 

transparent plastic bags; 
3) packages with banknotes are separate from coin packages. 

4. Making closed cash deposits in a non-ordered form is 
understood as such arrangement of closed cash deposits that 
banknotes and coins of all nominal values are loose, yet 
separated within a single package, i.e. coins in a separate plastic 
bag.  

5. Closed cash deposits are registered on the accounts of the 
Account Holder as part of the global limit of closed cash deposits 
which is granted individually in the agreement.  

6. If, on a given day, the total value of closed cash deposits made 
to accounts of the Account Holder exceeds the amount of the 
global limit of closed cash deposits specified in the agreement 
with respect to the making of closed cash deposits, a block will 
be registered at the account at which the closed cash deposit 
was registered, in the amount of the difference between the 
amount of operation and the amount of the available global limit 
(daily). Lifting the block from the Account Holder’s account is 
registered after the cash has been counted, however not later 
than on the business day following the day of making such 
deposit. 

7. In case of deposits made in currencies other than PLN, the 
amount of the global limit of closed cash deposits shall be 
reduced by the amount of deposit converted to PLN at the 
average rate of the National Bank of Poland applicable on a 
given day.  

8. Verification of the limit referred to in Section 5 takes place at 
least once every 12 months. 

9. With the aim of carrying out verification referred to in Section 8, 
the Account Holder is liable for delivering, at the request of PKO 
Bank Polski S.A., a valid report on revenues, costs and financial 
result and expenditure on fixed assets (in compliance with the 
current standard of the Central Statistical Office, GUS) or current 
financial statements prepared by the Account Holder. 

 

 
II. Principles of making closed cash deposits registered on the 

basis of a payment record 

10. With respect to closed cash deposits registered on the basis of 
a payment record (deposit on the basis of a document) the 
following principles of packing and arrangement of cash are 
applicable: 

 

ZASADY DOKONYWANIA WPŁAT I WYPŁAT ZAMKNIĘTYCH W 

PKO BANKU POLSKIM SA 

PRINCIPLES OF MAKING CLOSED CASH DEPOSITS AND 

WITHDRAWALS IN PKO BANK POLSKI S.A. 



 

 
 

obowiązują następujące zasady pakowania i formowania 
gotówki: 
1) wpłaty dokonywane są wyłącznie w opakowaniu 

bezpiecznym, którego otwarcie nie jest możliwe bez 
pozostawienia śladów naruszenia (tzw. kopercie 
bezpiecznej), to znaczy w foliowej kopercie z 
samoprzylepnym zamknięciem, opatrzonej indywidualnym 
identyfikatorem alfanumerycznym, 

2) do każdej wpłaty dołącza się na zewnątrz jednostkowego 
opakowania bezpiecznego – w przypadku wpłaty 
jednostkowej lub na zewnątrz zbiorczego opakowania 
bezpiecznego – w przypadku wpłaty zbiorczej,  dokument 
wpłaty gotówkowej, zawierający: 
a) nazwę Posiadacza rachunku (odbiorcy),  
b) numer rachunku, na który dokonywana jest wpłata 

zamknięta (rachunku odbiorcy),  
c) walutę i kwotę wpłaty zamkniętej, wyrażoną cyfrowo i 

słownie,  
d) nazwę/dane dokonującego wpłaty (zleceniodawcy), 
e) tytuł wpłaty zamkniętej, 
f) w przypadku wpłaty do kasy oddziału PKO Banku 

Polskiego SA - podpis osoby przygotowującej lub 
dostarczającej wpłatę 

3) na jednostkowym opakowaniu bezpiecznym zamieszcza się: 
a) nazwę Posiadacza rachunku, 
b) walutę i kwotę wpłaty zamkniętej, 
c) jeżeli wpłata zawiera powyżej 1000 sztuk monet, 

wyraz „BILON”. 
4) w przypadku wpłaty zbiorczej, to jest kilku wpłat 

cząstkowych w jednostkowych opakowaniach bezpiecznych, 
umieszczonych w zbiorczym opakowaniu bezpiecznym, na 
takim zbiorczym opakowaniu zamieszcza się: 
a) nazwę Posiadacza rachunku, 
b) kwotę zbiorczą i walutę wpłaty, 
c) jeżeli wpłata zbiorcza zawiera powyżej 1000 sztuk 

monet, wyraz „BILON”. 
5) w przypadku wpłaty zbiorczej umieszcza się dodatkowo na 

jednostkowych opakowaniach bezpiecznych, wchodzących 
w skład wpłaty zbiorczej, nadany we własnym zakresie, 
indywidualny numer identyfikacyjny danej wpłaty 
cząstkowej. 

6) w przypadku wpłaty zbiorczej, wewnątrz zbiorczego 
opakowania bezpiecznego, umieszcza się wykaz wpłat 
cząstkowych wchodzących w skład wpłaty zbiorczej, 
zawierający następujące dane na ich temat: 
a) indywidualny numer identyfikacyjny danej wpłaty 

cząstkowej, o którym mowa w ppkt 5, 
b) kwotę i walutę danej wpłaty cząstkowej, 

oraz nazwę Posiadacza rachunku, kwotę zbiorczą i walutę 
wpłacanej gotówki. 

11. W przypadku niedopełnienia zasad, o których mowa w pkt 10 
przez Posiadacza rachunku lub przez wyznaczone przez 
Posiadacza rachunku i działające na jego rzecz podmioty, 
PKO Bank Polski SA: 
1) niezwłoczne poinformuje Posiadacza rachunku o 

stwierdzonej nieprawidłowości, 
2) uzna rachunek Posiadacza rachunku kwotą wpłaty 

zamkniętej w dniu i z datą usunięcia nieprawidłowości. 
12. Wpłaty zamknięte dostarczane do PKO Banku Polskiego SA nie 

mogą nosić znamion naruszenia opakowania bezpiecznego, a 
stwierdzenie przez pracownika PKO Banku Polskiego SA lub 
osoby działające na rzecz PKO Banku Polskiego SA (w przypadku 
gdy umowa w zakresie wpłat zamkniętych przewiduje 
korzystanie z usługi transportu bankowego organizowanego 
przez PKO Bank Polski SA), faktu naruszenia opakowania 
bezpiecznego, spowoduje brak przyjęcia wpłaty. 

13. Wpłaty na podstawie dokumentu, dokonywane są w trybie 
wskazanym w Wykazie jednostek organizacyjnych PKO Banku 
Polskiego SA, to jest: 

a) w kasie oddziału PKO Banku Polskiego SA lub 
b) do wrzutni elektronicznej lub 
c) do wrzutni mechanicznej 

albo jeżeli umowa w zakresie wpłat zamkniętych przewiduje 
korzystanie z usługi transportu bankowego organizowanego 
przez PKO Bank Polski SA, wpłaty na podstawie dokumentu są 

1) deposits are made exclusively in a secure packaging, the 
opening of which is not possible without tampering it (the 
so-called secure envelope), i.e. in a plastic envelope with a 
self-adhesive closure, labelled with an individual alpha-
numeric identifier; 

2) every deposit is accompanied, outside of the individual 
secure packaging - in case of an individual deposit - or 
outside in case of collective secure packaging - in case of a 
collective deposit, with a cash deposit document, containing: 
a) name of Account Holder (recipient);  
b) number of account to which a closed cash deposit is 

made (recipient's account);  
c) currency and amount of closed cash deposit, 

expressed in digits and words;  
d) name/ data of person making the deposit (ordering 

party); 
e) title of closed cash deposit; 
f) in case of a deposit made at a cash desk in a division 

of PKO Bank Polski - signature of a person preparing 
or delivering the deposit; 

3) The individual secure packaging shall feature the following 
information: 
a) name of Account Holder; 
b) currency and amount of the closed cash deposit; 
c) if the deposit contains more than 1,000 coins, the 

word “COINS.” 
4) In case of a collective deposit, i.e. several partial deposits in 

individual secure packages, placed in a collective secure 
packaging, the following information shall be featured: 
a) name of Account Holder; 
b) total amount and currency of deposited amount; 
c) if the collective deposit contains more than 1,000 

coins, the word “COINS.” 
5) In case of a collective deposit, an individual identification 

number of a given partial deposit is additionally placed on 
individual secure packages forming a part of a collective 
deposit, assigned individually. 

6) In case of a collective deposit, a list of partial deposits 
making up the collective deposit is placed inside the 
collective secure packaging, containing the following data 
about the partial deposits: 
a) individual identification number of a given partial 

deposit, referred to in sub-point 5; 
b) amount and currency of a given partial deposit; 

and name of Account holder, the total amount and the 
currency of deposited cash. 

11. In case the requirements specified in point 10 have not been 
fulfilled by the Account Holder, or the entities designated by the 
Account Holder and operating for its benefit,,PKO Bank 
Polski S.A.: 
1) immediately informs the Account Holder about the detected 

inconsistency; 
2) credits the account of the Account Holder with the amount 

of the closed cash deposit on the date and as of the date of 
removing the inconsistency. 

12. Closed cash deposits delivered to PKO Bank Polski S.A. cannot 
bear signs of tampering with the secure package and if the 
employee of PKO Bank Polski S.A. or persons acting for the 
benefit of PKO Bank Polski S.A. (in case the agreement on closed 
cash deposits foresees use of bank transport services organised 
by PKO Bank Polski S.A.) notices any tampering with the secure 
package, the deposit shall not be accepted. 

13. Deposits made on the basis of a document are made in a mode 
specified in the List of organisational units of PKO Bank Polski 
S.A., i.e.: 

a) at a cash desk of any branch of PKO Bank Polski. S.A., 
or; 

b) to an electronic depository; 
c) to a mechanical depository; 

or, if the agreement on closed cash deposits foresees use of bank 
transport organised by PKO Bank Polski S.A., deposits on the 
basis of a document are collected by the Transporting Entity 
from the location of an Account Holder.  

14. PKO Bank Polski S.A., with the reservation of point 11, registers 
the amount declared in the deposit document attached to the 
closed cash deposit, at the account of the Account Holder 
indicated in such document: 



 

 
 

odbierane są przez Transportującego z lokalizacji Posiadacza 
rachunku.  

14. PKO Bank Polski SA, z zastrzeżeniem pkt 11, rejestruje kwotę 
zadeklarowaną na dokumencie wpłaty dołączonym do wpłaty 
zamkniętej, na rachunku Posiadacza rachunku wskazanym w 
tym dokumencie: 
1) w dniu i z datą dostarczenia wpłaty zamkniętej do kasy 

oddziału PKO Banku Polskiego SA,  
2) nie później niż w dniu roboczym następującym po dniu 

odebrania wpłaty przez Transportującego, z datą odbioru 
wskazaną w na dyspozycji zamówienia transportu albo 
wynikającą z Harmonogramu, jeżeli umowa w zakresie wpłat 
zamkniętych przewiduje korzystanie z usługi transportu 
organizowanego przez PKO Bank Polski SA, 

3) w dniu wyjęcia wpłaty zamkniętej z wrzutni, jednak nie 
później niż w dniu roboczym następującym po dniu 
dokonania wpłaty, z datą: 
a) złożenia wpłaty do wrzutni – w przypadku wrzutni 

elektronicznej, 
b) wyjęcia wpłaty z wrzutni – w przypadku wrzutni 

mechanicznej. 
15. W przypadku wpłaty na podstawie dokumentu, dokonanej w 

innej walucie niż waluta rachunku, złożonej do wrzutni 
elektronicznej lub odbieranej od Posiadacza rachunku przez 
Transportującego i rejestrowanej na rachunku Posiadacza po 
dniu dokonania wrzutu lub dniu odbioru, z datą wsteczną stosuje 
się przy rejestrowaniu wpłaty odpowiednie kursy walut z 
ostatniej Tabeli kursów PKO Banku Polskiego SA obowiązującej 
w dniu dokonania wrzutu lub odbioru. 

 
III. Zasady dokonywania Wpłat zamkniętych, rejestrowanych w 

trybie on-line na podstawie elektronicznej deklaracji 

16. Wpłaty gotówkowe w formie zamkniętej, rejestrowane w trybie 
on-line na podstawie elektronicznej deklaracji (wpłaty zamknięte 
on-line), dokonywane są wyłącznie w opakowaniach 
bezpiecznych dostarczonych Posiadaczowi rachunku przez PKO 
Bank Polski SA, to jest w kopertach bezpiecznych PKO Banku 
Polskiego SA. 

17. Wpłaty zamknięte on-line dokonywane są wyłącznie do wrzutni 
on-line, wskazanych przez Posiadacza rachunku, zgodnie z pkt 25 
albo jeżeli umowa w zakresie wpłat zamkniętych przewiduje 
korzystanie z usługi transportu organizowanego przez PKO Bank 
Polski SA, wpłaty zamknięte on-line odbierane są przez 
Transportującego z lokalizacji Posiadacza rachunku. 

18. Elektroniczna deklaracja wpłaty zamkniętej on-line, składana jest 
z lokalizacji Posiadacza rachunku, za pomocą aplikacji PKO Cash 
dostępnej w serwisie internetowym iPKO Biznes, co najmniej na 
15 minut przed dokonaniem wpłaty do wrzutni on-line, albo za 
pomocą klawiatury wrzutni on-line, podczas dokonywania 
wpłaty. Błędne deklaracje złożone za pośrednictwem serwisu 
internetowego iPKO Biznes Posiadacz rachunku powinien 
anulować, a koperta dla której złożono błędną deklaracje nie 
może być przez niego ponownie wykorzystana. 

19. W przypadku, gdy umowa w zakresie wpłat zamkniętych 
przewiduje korzystanie z usługi transportu organizowanego przez 
PKO Bank Polski SA, wpłaty zamknięte on-line są deklarowane 
wyłącznie, w serwisie internetowym iPKO Biznes, za pomocą 
aplikacji PKO Cash. Elektroniczna deklaracja wpłaty zamkniętej 
on-line musi zostać złożona przed jej przekazaniem 
Transportującemu. 

20. W przypadku, gdy w danym dniu Posiadacz rachunku dokonał 
łącznie wpłat zamkniętych on-line na kwotę, równą kwocie 
wskazanej w umowie w zakresie dokonywania wpłat 
zamkniętych, jako maksymalną dzienną wartość wpłat 
zamkniętych on-line, zadeklarowanie kolejnych wpłat 
zamkniętych on-line, w tym dniu, nie będzie możliwe. 

21. Elektroniczna deklaracja oraz zdeponowanie wpłaty do wrzutni 
on-line następuje zgodnie z przekazaną Posiadaczowi rachunku 
przez PKO Bank Polski SA instrukcją dotyczącą dokonywania 
wpłat zamkniętych on-line oraz zgodnie z filmem 
instruktarzowym w zakresie obsługi wrzutni, dostępnym pod 
adresem: https://www.pkobp.pl/obsluga-wrzutni. 

22. Zdeponowanie wpłaty zamkniętej on-line do wrzutni on-line musi 
nastąpić nie później niż 14 dni od dnia złożenia deklaracji tej 
wpłaty za pomocą aplikacji PKO Cash, po upływie tego terminu 
złożona deklaracja zostanie automatycznie anulowana. 

23. Wpłaty zamknięte on-line dokonywane są wyłącznie w walucie 
zgodnej z walutą rachunku, na który są dokonywane. 

1) on the date and as of the date of delivery of the closed cash 
deposit at the cash desk in a division of PKO Bank Polski 
S.A.;  

2) not later than on a business day following the date of 
collection of deposit by the Transporting Entity, as of the 
date of collection specified in the transport order instruction 
or resulting from a Schedule, if the agreement on closed cash 
deposits foresees the use of transport services organised by 
PKO Bank Polski S.A.; 

3) on the day of taking the closed cash deposit out from the 
depository, yet not later than on a business day following 
the date of making the deposit, as of the date: 
a) of placing the deposit in the depository - in the case of 

an electronic depository; 
b) of taking the deposit out from the depository - in the 

case of a mechanical depository. 
15. In case of a deposit made on the basis of a document, in a 

currency other than the currency of the account, placed in the 
electronic depository or collected from the Account Holder by 
the Transporting Entity and registered on the Account Holder’s 
account on the date of making the deposit or on the date of 
collection, with a reverse date, during registration of the deposit, 
relevant currency rates are applied from the last Table of 
Currency Rates of PKO Bank Polski S.A. applicable on the date 
of making the deposit or collection. 

 
 
 
 
 
III. Principles of making closed cash deposits, registered on-line 

on the basis of an electronic declaration 

16. Closed cash deposits registered on-line on the basis of an 
electronic declaration (on-line closed cash deposits) are made 
exclusively in a secure packaging delivered to the Account 
Holder by PKO Bank Polski S.A., i.e. in secure envelopes of PKO 
Bank Polski S.A. 

17. On-line closed cash deposits are made exclusively to on-line 
depositories, indicated by the Account Holder, in compliance 
with point 25 or if the agreement on closed cash deposits 
foresees the use of transport services organised by PKO Bank 
Polski S.A., on-line closed cash deposits are collected by the 
Transporting Entity from the Account Holder’s location. 

18. Electronic declaration on an on-line closed cash deposit is filed 
from the Account Holder’s location via the PKO Cash application, 
available on the iPKO Biznes website, at least 15 minutes before 
making the deposit to the on-line depository, or via the keyboard 
of the on-line depository when making the deposit. Incorrect 
declarations filed via the iPKO Biznes website should be 
cancelled by the Account Holder, whereas the envelope in which 
an incorrect declaration was filed cannot be used again. 

19. If the agreement on closed cash deposits foresees the use of 
transport organised by PKO Bank Polski S.A., on-line cash 
deposits are declared exclusively via the iPKO Biznes website via 
the PKO Cash application. The on-line closed cash deposit 
declaration has to be filed prior to its submission to a 
Transporting Entity. 

20. If, on a given day, the Account Holder made total on-line cash 
deposits for an amount equal to the amount specified in the 
agreement on making closed cash deposits as the maximum 
daily value of on-line closed cash deposits, declaring subsequent 
on-line cash deposits on such day shall not be possible. 

21. Electronic declaration and placing a deposit in an on-line 
depository takes place in line with the instruction submitted to 
the Account Holder by PKO Bank Polski S.A. on making on-line 
cash deposits and in line with the instruction film on using the 
depository, available at the following address: 
https://www.pkobp.pl/obsluga-wrzutni. 

22. Depositing an on-line closed cash deposit has to take place not 
later than within 14 days from the date of filing a declaration on 
such deposit via the PKO Cash application; after the lapse of 
such deadline, the submitted declaration shall be automatically 
annulled. 

23. On-line closed cash deposits shall be made exclusively in a 
currency compliant with the account currency to which they are 
made. 

24. PKO Bank Polski S.A. shall credit the Account Holder’s account 
with the amount declared via the PKO Cash application, available 



 

 
 

24. PKO Bank Polski SA uzna rachunek Posiadacza rachunku kwotą 
zadeklarowaną za pośrednictwem aplikacji PKO Cash, dostępnej 
w serwisie internetowym iPKO Biznes albo za pomocą klawiatury 
wrzutni, w ciągu 30 minut od chwili / godzina i minuta / 
dokonania wpłaty do wrzutni działającej w trybie on-line, jednak 
nie później niż w następnym dniu roboczym po dniu dokonania 
wpłaty. 

25. Posiadacz rachunku w celu korzystania z usługi wpłat 
zamkniętych on-line, na co najmniej 5 dni roboczych przed 
planowanym terminem dokonania pierwszej wpłaty zamkniętej 
on-line, przekazuje w formie pisemnej PKO Bankowi Polskiemu 
SA następujące dane: 
1) dane osób, które w imieniu Posiadacza rachunku będą 

deklarować będą wpłaty zamknięte on-line, lub zamawiać 
bezpieczne koperty za pośrednictwem sytemu bankowości 
elektronicznej, 

2) dane osób lub podmiotów, które w imieniu Posiadacza 
rachunku dostarczać będą wpłaty do wrzutni on-line, 

3) dane lokalizacji Posiadacza rachunku, z których dokonywane 
będą wpłaty, 

4) wybrane przez Posiadacza rachunku wrzutnie on-line, do 
których dokonywane będą wpłaty z lokalizacji Posiadacza 
rachunku, 

5) sposób składania elektronicznej deklaracji dla wpłat z 
lokalizacji Posiadacza rachunku (PKO Cash albo klawiatura 
wrzutni on-line), 

6) dane rachunku, na który dokonywane będą wpłaty z 
lokalizacji Posiadacza rachunku, 

7) adresy e-mail i dane kontaktowe osób, które będą 
przekazywać zamówienia na bezpieczne koperty za 
pośrednictwem poczty elektronicznej, o ile Posiadacz 
rachunku będzie korzystał z tej formy zamówienia,  

a w przypadku gdy umowa w zakresie wpłat zamkniętych 
przewiduje korzystanie usługi transportu organizowanego przez 
PKO Bank Polski SA: 
8) dane osób, które w imieniu Posiadacza rachunku deklarować 

będą wpłaty zamknięte on-line, 
9) dane lokalizacji Posiadacza rachunku, z których dokonywane 

będą wpłaty, 
10) dane rachunku, na który dokonywane będą wpłaty z 

lokalizacji Posiadacza rachunku, 
11) adresy e-mail i dane kontaktowe osób, które będą 

przekazywać zamówienia na bezpieczne koperty za 
pośrednictwem poczty elektronicznej, o ile Posiadacz 
rachunku będzie korzystał z tej formy zamówienia. 

26. Posiadacz rachunku w dowolnym momencie obowiązywania 
umowy w zakresie dokonywania wpłat zamkniętych, może 
dokonać zmiany informacji przekazanych zgodnie z pkt 25, lub 
ich uzupełnienia, w szczególności rozszerzając zakres korzystania 
z usługi wpłat zamkniętych on-line. W tym celu wymagane jest 
pisemne powiadomienie PKO Banku Polskiego SA o zaistniałych 
zmianach. Zmiany, zaczynają obowiązywać w terminie 5 dni 
roboczych od dnia ich zgłoszenia przez Posiadacza rachunku. 

27. Koperty bezpieczne PKO Banku Polskiego SA zostaną 
dostarczone na wskazany w zamówieniu adres, każdorazowo po 
otrzymaniu przez PKO Bank Polski SA od Posiadacza rachunku 
lub osób przez niego wskazanych, zgodnie z pkt 25 ppkt 7) oraz 
11), zamówienia zgodnego z przekazanym przez PKO Bank Polski 
SA wzorem. Zamówienie na bezpieczne koperty jest składane, na 
formularzu przekazanym przez PKO Bank Polski SA za 
pośrednictwem systemu bankowości elektronicznej lub 
przekazywane odpowiednio zabezpieczoną pocztą elektroniczną 
(np. e-mail z hasłowanym plikiem), wysłaną z adresów e-mail 
wskazanych przez klienta zgodnie z pkt 25 ppkt 7) oraz 11), na 
adres: CZG.ZOK@pkobp.pl. 

28. Posiadacz rachunku ponosi odpowiedzialność za ewentualne 
szkody powstałe w wyniku niezastosowania się do zasad 
dotyczących dokonywania wpłat zamkniętych on-line o którym 
mowa w pkt. 16-23 lub postępowania niezgodnie z filmem 
instruktarzowym o których mowa w pkt 21, a także w przypadku 
dokonania przez Posiadacza rachunku wpłaty do wrzutni co do 
której PKO Bank Polski przekazał wcześniej Posiadaczowi 
rachunku informacje odnośnie jej wyłączenia z obsługi. 

29. W przypadku niedopełnienia warunków, o których mowa w pkt 
16 oraz w pkt 18-19, a także w pkt 21-23 PKO Bank Polski SA: 
1) niezwłoczne skontaktuje się z Posiadaczem rachunku w celu 

usunięcia nieprawidłowości, o ile możliwe będzie ustalenie 
Posiadacza rachunku, 

at the iPKO Biznes website, or with the use of the keyboard of 
the depository, within 30 minutes from the moment (hour and 
minute) of making the deposit to the depository operating in an 
on-line mode, however not later than on the following business 
day after the date of making the deposit. 

25. The Account Holder, with the aim of using the on-line closed cash 
deposit service, at least 5 business days before the planned date 
of making the first on-line closed cash deposit, furnishes PKO 
Bank Polski S.A. with the following data in written form: 
1) data of persons who, on behalf of the Account Holder, shall 

declare the on-line closed cash deposits or who order the 
secure envelopes via the electronic banking system; 

2) data of persons or entities who, on behalf of the Account 
Holder, shall deliver the deposits to the on-line depository; 

3) data of the location of the Account Holder from which 
deposits shall be made; 

4) on-line depositories selected by the Account Holder, to 
which deposits shall be made from the Account Holder’s 
location; 

5) mode of filing an electronic declaration on deposits from the 
Account Holder’s location (PKO Cash or keyboard of the on-
line depository); 

6) data of account to which deposits shall be made from the 
Account Holder’s location; 

7) e-mail addresses and contact data of persons who shall file 
orders for secure envelopes via e-mail provided the Account 
Holder uses this form of ordering; 

and in case the agreement on closed cash deposits foresees the 
use of transport organised by PKO Bank Polski S.A.: 
8) data of persons who, on behalf of the Account Holder, shall 

declare on-line closed cash deposits; 
9) data of location of the Account Holder from which deposits 

shall be made; 
10) data of account to which deposits shall be made from the 

Account Holder’s location; 
11) e-mail addresses and contact data of persons who shall file 

orders for secure envelopes via e-mail provided the Account 
Holder uses this form of ordering. 

26. At any moment during the term of the agreement on making 
closed cash deposits, the Account Holder may change the 
information submitted in line with point 25, or supplement it, in 
particular by extending the scope of using the service of on-line 
closed cash deposits. To this aim, PKO Bank Polski S.A. shall be 
informed about such changes in writing. Changes shall take 
effect within 5 business days from the date of their notification 
by the Account Holder. 

27. Secure envelopes of PKO Bank Polski S.A. shall be delivered to 
the address specified in the order, every time after PKO Bank 
Polski S.A. receives, from the Account Holder or persons 
designated by it in line with point 25 sub-point 7) and 11), an 
order compliant with the template provided by PKO Bank Polski 
S.A. The order for secure envelopes shall be filed on a form 
submitted by PKO Bank Polski S.A. via the electronic banking 
system or transferred in properly secured electronic mail (e.g. e-
mail with a file that is password-protected), sent from e-mail 
addresses specified by the customer in line with point 25 sub-
point 7) and 11), to the address: CZG.ZOK@pkobp.pl. 

28. The Account Holder shall be liable for potential damages 
resulting from failure to adhere to the principles pertaining to 
making of closed deposits on-line, referred to in Sections 16-23 
or acting inconsistently with the instruction film referred to in 
point 21, as well as in case the Account Holder made a deposit 
to the depository with respect to which the Account Holder was 
informed in advance by PKO Bank Polski S.A. about its exclusion 
from servicing. 

29. In case of failure to fulfil the terms specified in point 16 and in 
point 18-19, as well as in point 21-23 PKO Bank Polski SA.. shall: 
1) immediately contact the Account Holder to remove the 

inconsistencies, provided determination of the Account 
Holder is possible; 

2) credit the account of the Account Holder with the amount of 
the closed cash deposit on the date and as of the date of 
removing the inconsistency. 

 
 
 
 
 
 



 

 
 

2) uzna rachunek Posiadacza rachunku kwotą wpłaty w dniu i 
z datą usunięcia nieprawidłowości. 

 
 

IV. Zasady korzystania z wrzutni 

30. W przypadku, gdy zgodnie z umową w zakresie dokonywania 
wpłat zamkniętych, wpłaty zamknięte będą dokonywane do 
wrzutni (mechanicznych lub elektronicznych) lub w przypadku 
korzystania przez Posiadacza rachunku z usługi wpłat 
zamkniętych on-line, PKO Bank Polski SA udostępni 
Posiadaczowi rachunku lub osobom upoważnionym przez 
Posiadacza rachunku niezbędną liczbę kart dostępu albo kluczy 
do wrzutni. 

31. Posiadacz rachunku zobowiązuje się do: 

1) nieudostępniania osobom trzecim kart dostępu albo kluczy 
do wrzutni, z wyjątkiem wyznaczonych przez Posiadacza 
rachunku i działających na jego rzecz podmiotów, 

2) niezwłocznego zawiadomienia PKO Bank Polski SA w 
przypadku zagubienia udostępnionej przez PKO Bank Polski 
SA karty dostępu albo klucza do wrzutni. 

32. W przypadku, zagubienia udostępnionej przez PKO Bank Polski 
SA karty dostępu albo klucza do wrzutni PKO Bank Polski SA 
obciąży Posiadacza rachunku kosztami z tytułu wydania mu 
duplikatu karty albo klucza. 

 
V. Zasady postępowania w przypadku awarii 

33. W przypadku wystąpienia awarii wrzutni mechanicznej lub 
elektronicznej, PKO Bank Polski SA zobowiązuje się do 
przyjmowania wpłat zamkniętych do kas oddziału przy którym 
zlokalizowana jest dana wrzutnia, aż do usunięcia awarii. 

34. W przypadku awarii wrzutni on-line lub brakiem możliwości 
zdeponowania wcześniej zadeklarowanej w aplikacji PKO Cash 
wpłaty zamkniętej on-line, PKO Bank Polski SA zobowiązuje się 
do przyjęcia takiej wpłaty w kasie oddziału, przy którym 
zlokalizowana jest uszkodzona wrzutnia on-line. 

35. W przypadku awarii wrzutni on-line bądź aplikacji PKO Cash, 
skutkującej brakiem możliwości złożenia elektronicznej deklaracji 
wpłaty, wpłata może zostać dokonana jako wpłata na podstawie 
dokumentu wpłaty, zgodnie z zasadami wskazanymi w pkt 10-
15. PKO Bank Polski SA zobowiązuje się do przyjmowania takich 
wpłat do kas oddziałów, przy których zlokalizowane są wrzutnie 
on-line, wskazane przez Posiadacza rachunku zgodnie z pkt 25. 

 
VI. Zasady postępowania w przypadku wystąpienia różnic we 

wpłacie zamkniętej 

36. PKO Bank Polski SA przelicza środki pieniężne wpłacone w formie 
wpłaty zamkniętej nie później niż w terminie 4 dni roboczych 
licząc od dnia, z datą którego wpłata została zarejestrowana na 
rachunku Posiadacza rachunku, z zastrzeżeniem pkt 6. 

37. Przeliczenie środków pieniężnych wpłaconych w formie wpłaty 
zamkniętej, następuje bez obecności Posiadacza rachunku. 

38. W przypadku stwierdzenia we wpłacie zamkniętej jakichkolwiek 
różnic pomiędzy kwotą wpłaty zadeklarowaną na dokumencie 
wpłaty albo w PKO Cash albo na klawiaturze wrzutni, a 
rzeczywistą kwotą wpłaty zamkniętej, dotyczących zarówno 
nadwyżki, jak i niedoboru, PKO Bank Polski SA sporządza 
protokół, który stanowi podstawę do uznania albo obciążenia 
stwierdzoną różnicą rachunku, na który dokonywana była 
wpłata zamknięta. Posiadacz rachunku zobowiązuje się przyjąć 
protokół, stanowiący jedyny dowód stwierdzenia różnicy 
pomiędzy kwotą wpłaty zadeklarowaną na dokumencie wpłaty 
albo w PKO Cash albo na klawiaturze wrzutni, a rzeczywistą 
kwotą wpłaty zamkniętej. Posiadaczowi rachunku przysługuje 
prawo do złożenia reklamacji na zasadach określonych w 
regulaminie rachunków bankowych dla klientów rynku 
korporacyjnego w PKO Banku Polskim SA 

39. W przypadku wpłaty zbiorczej, o której mowa w pkt 10, ppkt 4-6 
PKO Bank Polski SA na protokole, o którym mowa w pkt 38, PKO 
Bank Polski SA umieści informacje szczegółowe dotyczące różnic 
pomiędzy kwotami zadeklarowanymi na wykazie, o którym 
mowa w pkt 10, ppkt 6, a rzeczywistymi kwotami, znajdującymi 
się w poszczególnych jednostkowych opakowaniach 
bezpiecznych, wchodzących w skład wpłaty zbiorczej. 

40. Wystąpienie we wpłacie zamkniętej znaku pieniężnego: 

 
 
 
 

IV. Terms of using the depository 

30. If closed cash deposits are made to depositories (mechanical or 
electronic) in compliance with the agreement on making closed 
cash deposits, or in case the Account Holder uses the on-line 
closed cash deposit service, PKO Bank Polski S.A. shall make a 
necessary number of access cards or keys to the depository 
available to the Account Holder or persons authorised by the 
Account Holder. 

31. The Account Holder shall: 
1) not make the access cards or keys to the depository 

available to third parties, with the exception of persons 
designated by the Account Holder and entities operating for 
its benefit; 

2) immediately notify PKO Bank Polski S.A. about loss of an 
access card or key to the depository made available by PKO 
Bank Polski S.A. 

32. In case an access card or a key to the depository of PKO Bank 
Polski S.A. has been lost, PKO Bank Polski S.A. shall charge the 
Account Holder with costs of issuing a duplicate card or key. 

 
 
 
 
 

V. Principles of conduct in case of failure 

33. In case of a failure of a mechanical or electronic depository, PKO 
Bank Polski S.A. shall accept closed cash deposits at the cash 
desk of a division at which a given depository is located, until 
removal of the failure. 

34. In case of a failure of an on-line depository or no possibility of 
depositing an on-line closed cash deposit previously declared in 
the PKO Cash application, PKO Bank Polski S.A. shall accept 
such deposit at the cash desk of a division where a damaged on-
line depository is located. 

35. In case of a failure of an on-line cash depository or the PKO Cash 
application resulting in no possibility of filing an electronic 
deposit declaration, the deposit may be made as a deposit based 
on a deposit document, in compliance with the principles 
specified in points 10-15. PKO Bank Polski S.A. shall accept such 
deposits at cash desks of divisions where on-line depositories 
are located, indicated by the Account Holder in line with point 
25. 

 
VI. Principles of conduct in case of differences in closed cash 

deposit 

36. PKO Bank Polski S.A. calculates the cash deposited in the form 
of a closed cash deposit not later than within 4 business days 
calculating from the day on which the deposit was registered on 
the Account Holder's account, with the reservation of point 6. 

37. Calculation of funds deposited as a closed cash deposit is not 
made in the presence of the Account Holder. 

38. In case any differences have been detected in a closed cash 
deposit between the amount of the deposit declared on the 
payment record or in PKO Cash or on the keyboard of the 
depository, and the actual amount of closed cash deposit, 
pertaining both to overpayment and underpayment, PKO Bank 
Polski S.A. shall prepare a report, which forms a basis for 
debiting or crediting the account to which a closed cash deposit 
was made with the amount of the difference. The Account Holder 
shall accept the report which is the sole evidence for ascertaining 
a difference between the amount of deposit declared on the 
payment record or in PKO Cash or on the keyboard of the 
depository and the actual amount of the closed cash deposit. The 
Account Holder shall have a right to file a complaint on principles 
set out in the Regulations of Bank Accounts for Corporate 
Market Clients in PKO Bank Polski S.A. 

39. In case of a collective deposit, referred to in point 10, sub-point 
4-6, PKO Bank Polski S.A. shall include detailed information in 
the report referred to in point 38 about differences between the 
amounts declared in the list referred to in point 10, sub-point 6, 
and the actual amounts placed in individual secure packages 
forming the collective deposit. 

40. Inclusion, in a closed cash deposit, of legal tender: 



 

 
 

1) niepodlegającego wymianie w PKO Banku Polskim SA z 
powodu zużycia bądź uszkodzenia,  

2) waluty innej niż waluta, w której została złożona dyspozycja 
wpłaty,  

3) nieobjętego skupem w PKO Banku Polskim SA,  
4) budzącego wątpliwość co do jego autentyczności,  
stanowi niedobór. 

41. W przypadku, o którym mowa w pkt 38, PKO Bank Polski SA, z 
datą z jaką zarejestrowano wpłatę zamkniętą na rachunku: 
1) obciąży rachunek Posiadacza rachunku, na który 

dokonywana była wpłata zamknięta, kwotą stwierdzonego 
niedoboru niezależnie od wolnych środków na rachunku, 
albo 

2) uzna rachunek Posiadacza rachunku, na który dokonywana 
była wpłata zamknięta, kwotą stwierdzonej nadwyżki, 

oraz niezwłocznie poinformuje Posiadacza rachunku o 
stwierdzonej różnicy w sposób wskazany w umowie w zakresie 
dokonywania wpłat zamkniętych. 

42. W przypadku, o którym mowa w pkt 41 ppkt 1, Posiadacz 
rachunku zobowiązuje się do zapewnienia na rachunku 
wystarczających środków pieniężnych. 

43. W przypadku wpłaty zamkniętej w walucie innej niż waluta 
rachunku przy rozliczaniu różnicy stosuje się odpowiednie kursy 
walut z Tabeli kursów PKO Banku Polskiego SA, z daty, z jaką 
zarejestrowano wpłatę. 

44. PKO Bank Polski SA zobowiązuje się, w sposób uzgodniony z 
Posiadaczem rachunku: 
1) przekazać Posiadaczowi rachunku znak pieniężny, o którym 

mowa w pkt 40 ppkt 1-3, lub też, w przypadku zwrotu tego 
znaku przez NBP – znak pieniężny w walucie obcej, o którym 
mowa w pkt 40 ppkt 4,  

2) przekazać kwotę nominału znaku pieniężnego waluty 
polskiej, o którym mowa w pkt 40 ppkt 4, uznanego w wyniku 
ekspertyzy za autentyczny na rachunek Posiadacza 
rachunku, na który dokonywana była wpłata, 

3) przekazać Posiadaczowi rachunku inną rzecz, która została 
umieszczona we wpłacie. 

W przypadku braku stawienia się Posiadacza rachunku w 
uzgodnionym czasie i miejscu w celu odbioru wyżej wymienionej 
rzeczy, PKO Bank Polski SA dokona przekazania niniejszej rzeczy 
poprzez przesłanie jej pocztą lub kurierem na adres wskazanej 
lokalizacji, z której pochodziła wpłata zamknięta zawierająca 
przekazywaną rzecz i na koszt Posiadacza rachunku. 

 

 

WYPŁATY ZAMKNIĘTE 
 

VII. Zasady dokonywania wypłat zamkniętych 

45. Jeżeli umowa w zakresie wypłat zamkniętych przewiduje 
zamawianie wypłat zamkniętych na podstawie dyspozycji to 
Posiadacz rachunku każdorazowo określi kwotę wypłaty 
zamkniętej składając dyspozycję, zwaną dalej „dyspozycją 
wypłaty”, zgodną ze wzorem przekazanym Posiadaczowi 
rachunku przez PKO Bank Polski SA. 

46. Wypłaty zamknięte są przekazywane Posiadaczowi rachunku lub 
osobom upoważnionym przez Posiadacza rachunku w kasie, 
każdorazowo po otrzymaniu przez PKO Bank Polski SA od 
Posiadacza rachunku dyspozycji wypłaty.  

47. PKO Bank Polski SA obciąży kwotą wypłaty rachunek 
Posiadacza rachunku, z którego dokonywana jest wypłata 
zamknięta w dniu realizacji wypłaty zamkniętej. 

48. Dyspozycja wypłaty zamkniętej w kasie: 
1) może zostać zrealizowana w dniu jej złożenia o ile, kwota 

wypłaty nie przewyższa kwoty jednostkowej wypłaty 
podanej w Komunikacie oraz złożona została co najmniej na 
4 godziny przed oczekiwaną godziną realizacji i nie później 
niż na 4 godziny przed zakończeniem pracy oddziału.  

2) przekraczającej kwotę jednostkowej wypłaty podanej w 
Komunikacie jest składana przez Posiadacza rachunku 
najpóźniej na 2 dni robocze przed datą jej realizacji. 

49. Dyspozycja wypłaty zamkniętej w walucie wymienialnej innej niż: 
euro (EUR), dolar amerykański (USD), frank szwajcarski (CHF) 
oraz funt brytyjski (GBP), jest składana przez Posiadacza 
rachunku najpóźniej na cztery 4 dni robocze przed datą jej 
realizacji. 

1) which is not subject to exchange in PKO Bank Polski S.A. due 
to wear and tear or damage;  

2) currency other than the currency in which the deposit 
instruction was submitted;  

3) not covered by purchase in PKO Bank Polski S.A.,  
4) raising doubts as to its authenticity;  
constitutes underpayment. 

41. In a case referred to in point 38, PKO Bank Polski S.A., as of the 
date at which the closed cash deposit was registered on the 
account: 
1) shall debit the Account Holder’s account to which a closed 

cash deposit was made, with the amount of the ascertained 
underpayment, irrespective of the available funds on the 
account, or; 

2) shall credit the Account Holder’s account to which a closed 
cash deposit was made, with the amount of the ascertained 
overpayment; 

and shall immediately inform the Account Holder about the 
ascertained difference in a manner specified in the agreement on 
making closed cash deposits. 

42. In the case referred to in point 41 sub-point 1, the Account 
Holder shall ensure sufficient funds available at the account. 

43. In case of a closed cash deposit in a currency other than the 
currency of the account, when settling the difference, relevant 
currency rates from the Table of Currency Rates of PKO Bank 
Polski S.A. shall be applied as of the date on which the deposit 
was registered. 

44. PKO Bank Polski S.A. shall, in a mode agreed with the Account 
Holder: 
1) deliver the legal tender referred to in point 40 sub-point 1-3 

to the Account Holder, or, in case of return of such legal 
tender by the National Bank of Poland - legal tender in a 
foreign currency referred to in point 40 sub-point 4,  

2) transfer the nominal amount of the legal tender in Polish 
currency, referred to in point 40 sub-point 4, determined as 
authentic as a result of an expertise, to the Account Holder's 
account to which the deposit was made; 

3) deliver any other items that were included in the deposit to 
the Account Holder. 
In case the Account Holder fails to appear at a designated 
time and place in order to collect the item referred to above, 
PKO Bank Polski S.A. shall deliver the item by sending it by 
post or courier to the address of indicated location from 
which the closed deposit was made, containing the item at 
the cost of the Account Holder. 

 

CLOSED CASH WITHDRAWALS 
 

VII. Principles of making closed cash withdrawals 

45. If the agreement on closed cash withdrawals foresees ordering 
of closed cash withdrawals based on an instruction, the Account 
Holder shall determine the amount of a closed cash withdrawal 
on a time to time basis, hereinafter referred to as the “withdrawal 
instruction”, compliant with the template submitted to the 
Account Holder by PKO Bank Polski S.A. 

46. Closed cash withdrawals are delivered to the Account Holder or 
persons authorised by the Account Holder at the cash desk, 
every time after PKO Bank Polski S.A. has received a withdrawal 
instruction from the Account Holder.  

47. PKO Bank Polski S.A. shall debit the Account Holder’s account 
from which the closed cash withdrawal is made with the amount 
of withdrawal on the date of processing the closed cash 
withdrawal. 

48. Closed cash withdrawal instruction at the cash desk: 
1) may be processed on the day of its submission, provided the 

amount of withdrawal does not exceed the amount of 
individual withdrawal specified in the Notification and was 
filed at least 4 hours before the expected time of processing 
and not later than 4 hours before the end of work in the 
division;  

2) exceeding the amount of individual withdrawal specified in 
the Notification is filed by the Account Holder at the latest 2 
business days before the date of its processing. 

49. The closed cash withdrawal instruction in a convertible currency 
other than euro (EUR), American dollar (USD), Swiss franc (CHF) 
and British pound (GBP) shall be filed by the Account Holder at 
the latest 4 business days before the date of its processing. 



 

 
 

50. PKO Bank Polski SA ma prawo odmówić realizacji wypłaty 
zamkniętej, o której mowa w pkt 49 lub zaproponować inny 
termin realizacji tej wypłaty. 

51. PKO Bank Polski SA przekaże Posiadaczowi rachunku 
telefonicznie (mailowo – w przypadku braku kontaktu 
telefonicznego) informacje o odmowie realizacji wypłaty, o której 
mowa w pkt 49 lub propozycję innego terminu realizacji tej 
wypłaty, na numer telefonu lub na adres e-mai podany przez 
Posiadacza rachunku na dyspozycji wypłaty, w terminie 2 dni 
roboczych od daty złożenia dyspozycji. 

52. PKO Bank Polski SA nie będzie realizował dyspozycji wypłaty 
złożonych niezgodnie z warunkami określonymi w pkt 48 i 49. 
PKO Bank Polski SA niezwłocznie powiadomi o tym Posiadacza 
rachunku telefonicznie, na numer telefonu podany przez 
Posiadacza rachunku na dyspozycji. 

53. W przypadku nieodebrania przez Posiadacza rachunku wypłaty 
zamkniętej z przyczyn leżących po stronie Posiadacza, PKO Bank 
Polski SA pobierze od Posiadacza rachunku prowizję tak jak dla 
wypłaty zrealizowanej.  

 
 

VIII. Sposób pakowania i formowania gotówki – wypłaty 
zamknięte 

54. PKO Bank Polski SA dokonuje wypłat zamkniętych wyłącznie w 
opakowaniu bezpiecznym, którego otwarcie nie jest możliwe bez 
pozostawienia śladów naruszenia, to znaczy: w foliowej kopercie 
z samoprzylepnym zamknięciem lub w zaplombowanym worku z 
tkaniny, który należy zwrócić do PKO Banku Polskiego SA np. 
przy okazji realizacji kolejnego zamówienia wypłaty zamkniętej. 

55. Znaki pieniężne stanowiące wypłatę zamkniętą są sformowane, 
spakowane i oznakowane zgodnie z obowiązującymi w PKO 
Banku Polskim SA przepisami wewnętrznymi. 

56. PKO Bank Polski SA każde jednostkowe opakowanie bezpieczne 
oznacza następującymi elementami: 
1) nazwa jednostki organizacyjnej PKO Banku Polskiego SA, 
2) nazwa Posiadacza rachunku – odbiorcy wypłaty, 
3) waluta i kwota wypłaty zamkniętej, 
4) data i podpisy osób przygotowujących wypłatę, 
oraz dołącza do środka opakowania specyfikację nominałową 
dla realizowanej wypłaty, 

57. PKO Bank Polski SA dokonuje wypłat zamkniętych zgodnie ze 
specyfikacją określoną w dyspozycji wypłaty lub wypłaty z opcją 
transportu. W przypadku braku możliwości realizacji wypłaty 
zgodnej ze specyfikacją, PKO Bank Polski SA dołoży starań by 
struktura wypłaty była jak najbardziej zbliżona do określonej 
przez Posiadacza rachunku. 

 
 
 

IX. Zasady postępowania w przypadku wystąpienia 
niezgodności w wypłacie zamkniętej 

58. Posiadacz rachunku zobowiązany jest do komisyjnego 
przeliczenia wypłaty w formie zamkniętej w dniu, w którym 
wypłata została odebrana.  

59. Przeliczenie, o którym mowa w pkt 58, następuje bez obecności 
osoby przekazującej wypłatę. 

60. W przypadku stwierdzenia przez Posiadacza rachunku 
niezgodności w odebranej wypłacie zamkniętej, Posiadacz 
rachunku sporządza, zgodnie ze wzorem przekazanym przez PKO 
Bank Polski SA, w 2 egzemplarzach Protokół stwierdzenia różnicy 
w wypłacie zamkniętej.  

61. Posiadacz rachunku niezwłocznie przesyła kopię protokołu, 
o którym mowa w pkt 60, na adres e-mail swojego Opiekuna w 
Centrum Obsługi Klienta Korporacyjnego, a następnie oryginał 
tego protokołu wraz ze wszystkimi elementami opakowania 
wypłaty pocztą na adres jednostki organizacyjnej PKO Banku 
Polskiego SA, która przygotowywała wypłatę, nie później niż w 
dniu roboczym następującym po dniu odbioru wypłaty, w której 
stwierdzono różnicę. Przesłanie Protokołu stwierdzenia różnicy w 
wypłacie zamkniętej będzie uznane przez PKO Bank Polski SA 
jako zgłoszenie reklamacji. 

62. Reklamacje rozpatrywane są zgodnie z zasadami określonymi w 
regulaminie rachunków bankowych dla klientów rynku 
korporacyjnego w PKO Banku Polskim SA.  

63. PKO Bank Polski SA poinformuje Posiadacza rachunku o wyniku 
negatywnego rozpatrzenia reklamacji. 

64. PKO Bank Polski SA, w przypadku pozytywnego rozpatrzenia 
reklamacji: 

50. PKO Bank Polski S.A. shall have a right to refuse processing a 
closed cash withdrawal referred to in point 49 or suggest 
another date of processing such withdrawal. 

51. PKO Bank Polski S.A. shall inform the Account Holder via 
telephone (e-mail – in the case of failure to establish telephone 
contact) about its refusal to process the withdrawal referred to 
in point 49 or about a proposal of another date of processing the 
withdrawal, at the telephone number or e-mail address provided 
by the Account Holder in the withdrawal instruction within 2 
business days from the date of filing the instruction. 

52. PKO Bank Polski S.A. shall not process withdrawal instructions 
filed in violation of terms specified in point 48 and 49. PKO Bank 
Polski S.A. shall immediately notify the Account Holder about it 
via telephone, at the number provided by the Account Holder in 
the instruction. 

53. In case the Account Holder fails to collect the closed cash 
withdrawal due to causes attributable to the Account Holder, 
PKO Bank Polski S.A. shall collect commission from the Account 
Holder as for a processed withdrawal.  

 
 

VIII. Mode of cash packaging and arrangement: closed cash 
withdrawals 

54. PKO Bank Polski S.A. processes closed cash withdrawals 
exclusively in secure packaging, the opening of which is not 
possible without signs of tampering it, i.e.: in a plastic envelope 
with a self-adhesive closure or in a sealed bag made of fabric, 
which is to be returned to PKO Bank Polski S.A. when processing 
a subsequent closed cash withdrawal instruction. 

55. Currencies which form a closed cash withdrawal are arranged, 
packed and labelled in line with the internal provisions applicable 
in PKO Bank Polski S.A. 

56. PKO Bank Polski S.A. labels each individual secure packaging 
with the following elements: 
1) name of organisational unit of PKO Bank Polski S.A.; 
2) name of Account Holder: withdrawal recipient; 
3) currency and amount of closed cash withdrawal; 
4) date and signatures of persons preparing the withdrawal; 
and attaches a nominal specification for the processed 
withdrawal inside the packaging. 

57. PKO Bank Polski S.A. processes closed cash withdrawals in line 
with a specification determined in a withdrawal instruction or 
withdrawal with a transport option. Should it be impossible to 
process a withdrawal in line with the specification, PKO Bank 
Polski S.A. shall exercise any effort to make the withdrawal as 
close as possible to the specification made by the Account 
Holder. 
 
 

IX. Principles of conduct in case of differences in closed cash 
withdrawal 

58. The Account Holder shall calculate the closed cash withdrawal 
in the presence of a committee on the day when the withdrawal 
was collected.  

59. The calculation referred to in point 58 shall not be attended by 
the person handing over the withdrawal. 

60. If the Account Holder ascertains any inconsistencies in the 
collected closed cash withdrawal, the Account Holder shall 
prepare, in line with a template provided by PKO Bank Polski S.A., 
a Report on Differences in Closed Cash Withdrawal in two 
counterparts.  

61. The Account Holder shall immediately send a copy of the report 
referred to in point 60, to the e-mail address of its Account 
Manager in the Corporate Customer Service Centre and 
subsequently the original of the report, along with all elements 
of withdrawal packaging via post to the address of the 
organisational unit of PKO Bank Polski S.A. which prepared the 
withdrawal, not later than on the business day following the date 
of collection of the withdrawal in which differences were 
ascertained. PKO Bank Polski S.A. shall treat the sending of the 
Report on Differences in Closed Cash Withdrawal as submission 
of a complaint.  

62. Complaints are processed in line with the principles specified in 
the “Regulations of Bank Accounts for Corporate Market 
Customers in PKO Bank Polski S.A.”  

63. PKO Bank Polski S.A. shall inform the Account Holder about the 
result of negative examination of the complaint. 



 

 
 

1) uzna rachunek, z którego dokonywana była wypłata 
zamknięta, kwotą stwierdzonego niedoboru, albo 

2) obciąży rachunek, z którego dokonywana była wypłata 
zamknięta, kwotą stwierdzonej nadwyżki. W przypadku, gdy 
stan wolnych środków na rachunku nie jest wystarczający 
do rozliczenia stwierdzonej nadwyżki Posiadacz rachunku 
zobowiązany jest do niezwłocznego zwrotu kwoty nadwyżki.  

65. W przypadku wypłaty zamkniętej w walucie innej niż waluta 
rachunku, przy rozliczaniu różnicy stosuje się odpowiednie kursy 
walut z Tabeli kursów PKO Bank Polski SA z daty, z jaką 
zarejestrowano wypłatę zamkniętą. 

 

64. In case of positive examination of the complaint, PKO Bank 
Polski S.A.: 
1) shall credit the account from which a closed cash 

withdrawal was made, with the amount of ascertained 
underpayment; 

2) shall debit the account from which a closed cash withdrawal 
was made, with the amount of the ascertained overpayment; 
In case the balance of available funds at the account is not 
sufficient to settle the ascertained overpayment, the Account 
Holder shall immediately return the amount of overpayment.  

65. In case of a closed cash withdrawal in a currency other than the 
currency of the account, when settling the difference, relevant 
currency rates from the Table of Currency Rates of PKO Bank 
Polski S.A. shall be applied as of the date on which the 
withdrawal was registered. 

 
 

 


