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Poniższa tabela przedstawia wykaz zmian w Ogólnych warunkach prowadzenia i obsługi rachunków Szkolnej Kasy Oszczędności (OW). 
 
Poza zmianami zaprezentowanymi w poniższej tabeli (zestawieniu) zmianie uległa numeracja: 
1) rozdziałów, 
2) poszczególnych jednostek redakcyjnych (punktów, podpunktów itd.), 
3) poszczególnych odwołań. 
 

Zmiany w OW Podstawa prawna 
zmiany 

Okoliczności faktyczne 
zmiany 

Było: Jest: 

pkt 2 
„Oprócz OW, przy prowadzeniu i obsłudze 
rachunków SKO stosuje się zasady 
świadczenia usług bankowości 
elektronicznej określone w 
„Szczegółowych warunkach świadczenia 
usługi bankowości elektronicznej i usługi 
bankowości telefonicznej oraz składania 
oświadczeń w PKO Banku Polskim SA”.” 

pkt 2 
„Oprócz OW, przy prowadzeniu i obsłudze 
rachunków SKO stosuje się zasady 
składania oświadczeń oraz świadczenia 
usługi bankowości elektronicznej i usługi 
bankowości telefonicznej określone w 
„Szczegółowych warunkach świadczenia 
usługi bankowości elektronicznej i usługi 
bankowości telefonicznej oraz składania 
oświadczeń w PKO Banku Polskim SA”, 
zwane dalej „Szczegółowymi warunkami”. 
Aktualny wykaz funkcji dostępnych za 
pośrednictwem usługi bankowości 
elektronicznej oraz usługi bankowości 
telefonicznej PKO Bank Polski SA podaje 
w Komunikacie oraz dostępny jest na 
stronie internetowej www.pkobp.pl.” 

zmiana porządkowa zmiana redakcyjna, 
usunięcie nadmiarowych 
postanowień oraz dodanie 
postanowień 
doprecyzowujących 

pkt 3 
„W zakresie nieuregulowanym w OW, 
dotyczącym rozliczeń krajowych i 
zagranicznych stosuje się „Ogólne 
warunki prowadzenia rachunków 
bankowych i świadczenia usług dla 
klientów indywidualnych przez PKO Bank 
Polski SA” (z wyłączeniem postanowień 
dotyczących wysyłania przelewów 
zagranicznych/walutowych), które 
zastępują postanowienia zawarte 
dotychczas w „Regulaminie rozliczeń 
pieniężnych w obrocie krajowym w PKO 
Banku Polskim SA” oraz w „Regulaminie 
polecenia wypłaty w obrocie dewizowym 
w PKO Banku Polskim SA”.”  

pkt 3 
„W zakresie nieuregulowanym w OW, 
dotyczącym rozliczeń krajowych i 
zagranicznych stosuje się „Ogólne 
warunki prowadzenia rachunków 
bankowych i świadczenia usług dla 
klientów indywidualnych przez PKO Bank 
Polski SA” (z wyłączeniem postanowień 
dotyczących wysyłania przelewów 
zagranicznych/walutowych).” 
 

zmiana porządkowa zmiana redakcyjna, 
usunięcie nadmiarowych 
postanowień  

pkt 4 ppkt 2 
„dyspozycja – wszelkie oświadczenia woli 
lub wiedzy, w tym dyspozycje płatnicze, 
składane przez osobę uprawnioną do 
rachunku SKO,” 

pkt 4 ppkt 2 
„dyspozycja – oświadczenia woli lub 
wiedzy, w tym dyspozycje płatnicze, 
składane przez osobę uprawnioną do 
rachunku SKO,” 

zmiana porządkowa zmiana redakcyjna 

brak  pkt 4 ppkt 3 
„dyspozycja płatnicza (zlecenie płatnicze) 
– dyspozycję, zawierającą polecenie 
wykonania transakcji płatniczej, na 
podstawie której  
PKO Bank Polski SA przeprowadza 
transakcję płatniczą,” 

OW pkt 65 ppkt 1 -  
PKO Bank Polski SA jest 
uprawniony do zmiany OW 
w przypadku: 
wprowadzenia nowych lub 
uchylenia bądź zmiany 
powszechnie obowiązujących 
przepisów prawa w zakresie 
dotyczącym rachunku SKO 
 

dostosowanie do 
zmienionych przepisów 
ustawy z 19 sierpnia 2011 r. 
o usługach płatniczych 
(„dostosowanie do Ustawy”) 

pkt 4 ppkt 5 
„Komunikat – informację udostępnioną 
osobom uprawnionym do rachunku SKO 
przez PKO Bank Polski SA: 
a) w placówce lub na stronie 
internetowej, lub 
b) na innym nośniku, o ile OW tak 
stanowią,”  

pkt 4 ppkt 6 
„Komunikat – informację udostępnioną 
osobom uprawnionym do rachunku SKO 
przez PKO Bank Polski SA: 
a) w placówce lub 
b) na stronie internetowej lub 
c) w serwisie internetowym lub 
d) drogą korespondencyjną lub 
e) pocztą elektroniczną,” 

zmiana porządkowa doprecyzowanie 
postanowień 
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brak pkt 4 ppkt 7 
„Odbiorca – osobę fizyczną, prawną lub 
jednostkę organizacyjną nieposiadającą 
osobowości prawnej, o ile posiada 
zdolność prawną, będącą odbiorcą 
środków pieniężnych stanowiących 
przedmiot transakcji płatniczej,” 

OW pkt 65 ppkt 1 -  
PKO Bank Polski SA jest 
uprawniony do zmiany OW 
w przypadku: 
wprowadzenia nowych lub 
uchylenia bądź zmiany 
powszechnie 
obowiązujących przepisów 
prawa w zakresie 
dotyczącym rachunku SKO 

dostosowanie do Ustawy 

brak  pkt 4 ppkt 8 
„Oddział – oddział PKO Banku  
Polskiego SA,” 

zmiana porządkowa dodanie postanowień 

pkt 4 ppkt 11 
„placówka – oddział PKO Banku Polskiego 
SA lub agencję PKO Banku Polskiego SA,” 

brak zmiana porządkowa usunięcie postanowień 

pkt 4 ppkt 12 
„saldo rachunku – stan środków 
pieniężnych na rachunku SKO,” 

pkt 4 ppkt 13 
„saldo  – stan środków pieniężnych na 
rachunku SKO,” 

zmiana porządkowa doprecyzowanie 
postanowień 

pkt 4 ppkt 6 
„transakcja płatnicza (operacja) – 
zainicjowaną przez płatnika lub odbiorcę 
wpłatę, transfer, lub wypłatę środków 
pieniężnych,” 

pkt 4 ppkt 16 
„transakcja płatnicza (operacja) – 
zainicjowaną przez osobę uprawnioną do 
rachunku SKO lub Odbiorcę wpłatę, 
transfer, lub wypłatę środków 
pieniężnych,” 

zmiana porządkowa doprecyzowanie 
postanowień 

pkt 4 ppkt 16 
„weryfikacja - identyfikację przez PKO 
Bank Polski SA osoby uprawnionej do 
rachunku SKO, w szczególności na 
podstawie dokumentu stwierdzającego 
tożsamość, lub na zasadach opisanych w 
regulaminie, o którym mowa w pkt 2,” 

pkt 4 ppkt 18 
„uwierzytelnienie  - weryfikację przez PKO 
Bank Polski SA tożsamości osoby 
uprawnionej do rachunku SKO lub 
ważności stosowanego instrumentu 
płatniczego łącznie z zastosowaniem 
indywidualnych danych 
uwierzytelniających,” 

OW pkt 65 ppkt 1 -  
PKO Bank Polski SA jest 
uprawniony do zmiany OW 
w przypadku: 
wprowadzenia nowych lub 
uchylenia bądź zmiany 
powszechnie 
obowiązujących przepisów 
prawa w zakresie 
dotyczącym rachunku SKO 

dostosowanie do Ustawy  

pkt 5 
„W pozostałym zakresie użyte w OW 
określenia są zgodne z definicjami 
użytymi w regulaminach, o których mowa 
w pkt 2 i pkt 3.” 

pkt 5 
„W pozostałym zakresie użyte w OW 
określenia są zgodne z definicjami 
użytymi w regulacjach, o których mowa w 
pkt 2 i pkt 3.” 

zmiana porządkowa doprecyzowanie 
postanowień 

pkt 21 ppkt 5 
„5) wprowadzania danych dzieci 
przystępujących do programu SKO do 
dedykowanej opiekunowi SKO 
elektronicznej aplikacji nauczyciela 
w serwisie internetowym służącej do 
zarządzania rachunkami SKO, 
przyjmowania wpłat, dokonywania wypłat 
oraz potwierdzania dokonania wpłat i 
wypłat przez dzieci (w książeczkach 
SKO),” 

pkt 21 ppkt 5 
„5) wprowadzania danych dzieci 
przystępujących do programu SKO do 
dedykowanej opiekunowi SKO 
elektronicznej aplikacji nauczyciela 
w serwisie internetowym w ramach usługi 
bankowości elektronicznej służącej do 
zarządzania rachunkami SKO, 
przyjmowania wpłat, dokonywania wypłat 
oraz potwierdzania dokonania wpłat i 
wypłat przez dzieci (w książeczkach 
SKO),” 

zmiana porządkowa doprecyzowanie 
postanowień 

pkt 21 ppkt 7 
„7) zaewidencjonowania najpóźniej w 
ciągu dwóch dni roboczych dokonanej 
wpłaty albo wypłaty przez dziecko będące 
członkiem SKO, środków pieniężnych na 
rachunku SKO Konto dla Ucznia w 
aplikacji nauczyciela w serwisie 
internetowym,” 

pkt 21 ppkt 7 
„7) zaewidencjonowania najpóźniej w 
ciągu dwóch dni roboczych dokonanej 
wpłaty albo wypłaty przez dziecko będące 
członkiem SKO, środków pieniężnych na 
rachunku SKO Konto dla Ucznia w 
aplikacji nauczyciela w serwisie 
internetowym w ramach usługi 
bankowości elektronicznej,” 

zmiana porządkowa doprecyzowanie 
postanowień 

pkt 23 ppkt 1 
„Rachunek SKO Konto dla Ucznia: 
jest otwierany na skutek dyspozycji 
opiekuna SKO i zarządzany przez 
opiekuna SKO, na podstawie 
oświadczenia przedstawiciela 
ustawowego albo opiekuna prawnego o 
przystąpieniu dziecka do SKO,” 

pkt 23 ppkt 1 
„Rachunek SKO Konto dla Ucznia: 
jest otwierany na podstawie dyspozycji 
opiekuna SKO i zarządzany przez 
opiekuna SKO, na podstawie 
oświadczenia przedstawiciela 
ustawowego albo opiekuna prawnego o 
przystąpieniu dziecka do SKO,” 

zmiana porządkowa doprecyzowanie 
postanowień 

pkt 30 
„Dyspozycja dotycząca rachunków SKO 
nie zostanie zrealizowana przez PKO Bank 
Polski SA w przypadku: 
1) braku uprawnień osoby składającej 

pkt 30 
„Dyspozycja dotycząca rachunków SKO 
nie zostanie zrealizowana przez PKO Bank 
Polski SA w przypadku: 
1) braku uprawnień osoby składającej 

OW pkt 65 ppkt 1 -  
PKO Bank Polski SA jest 
uprawniony do zmiany OW 
w przypadku: 
wprowadzenia nowych lub 

dostosowanie do Ustawy 
oraz doprecyzowanie 
postanowień 
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dyspozycję do dysponowania rachunkiem 
SKO albo środkami pieniężnymi 
zgromadzonymi na rachunku SKO, 
2) braku na rachunku SKO wolnych 
środków, w wysokości umożliwiającej 
realizację złożonej dyspozycji,  
3) niezgodności podpisu na dyspozycji ze 
wzorem podpisu, osoby uprawnionej do 
rachunku SKO składającej dyspozycję, 
złożonym w PKO Banku Polskim SA, 
4) postanowienia wydanego przez 
uprawniony organ określony przez 
ustawę, zakazującego dokonywania 
wypłat z rachunku SKO,  
5) nieprzedstawienia ważnego 
dokumentu stwierdzającego tożsamość 
lub innego instrumentu wymaganego 
przez PKO Bank Polski SA do weryfikacji 
osoby uprawnionej do rachunku SKO, 
6) stwierdzenia przez PKO Bank Polski SA 
nieprawidłowości we wskazanym 
numerze rachunku bankowego, którego 
dotyczy dana dyspozycja, 
7) nieprzedstawienia dokumentów 
niezbędnych do realizacji składanej 
dyspozycji, 
8) braku poprawnej weryfikacji osoby 

uprawnionej do rachunku SKO.” 

dyspozycję do dysponowania rachunkiem 
SKO albo środkami pieniężnymi 
zgromadzonymi na rachunku SKO, 
2) braku na rachunku SKO wolnych 
środków, w wysokości umożliwiającej 
realizację złożonej dyspozycji,  
3) niezgodności podpisu na dyspozycji ze 
wzorem podpisu, osoby uprawnionej do 
rachunku SKO składającej dyspozycję, 
złożonym w PKO Banku Polskim SA, 
4) postanowienia wydanego przez 
uprawniony organ określony przez 
ustawę, zakazującego dokonywania 
wypłat z rachunku SKO, 
5) nieprzedstawienia ważnego 
dokumentu stwierdzającego tożsamość 
lub instrumentu wymaganego przez PKO 
Bank Polski SA do uwierzytelnienia osoby 
uprawnionej do rachunku SKO, 
6) stwierdzenia przez PKO Bank Polski 
SA nieprawidłowości we wskazanym 
numerze rachunku bankowego, którego 
dotyczy dana dyspozycja, 
7) nieprzedstawienia albo 
nieterminowego przesyłania dokumentów 
niezbędnych ze względu na rodzaj 
składanej dyspozycji, 
8) braku poprawnie wyrażonej zgody dla 
składanych dyspozycji.” 

uchylenia bądź zmiany 
powszechnie 
obowiązujących przepisów 
prawa w zakresie 
dotyczącym rachunku SKO 

pkt 32 
„PKO Bank Polski SA jest uprawniony do 
zmiany oprocentowania środków 
pieniężnych, o których mowa w pkt 31 
ppkt 1, w przypadku zaistnienia co 
najmniej jednej z niżej wymienionych 
okoliczności: 
1) zmian którejkolwiek z podstawowych 
stóp procentowych Narodowego Banku 
Polskiego, o co najmniej 0,10 punktu 
procentowego, 
2) zmian stopy rezerwy obowiązkowej 
banków, o co najmniej 0,10 punktu 
procentowego,  
3) zmian stawki dla depozytów rynku 
międzybankowego WIBOR 1M, WIBOR 
3M, WIBOR 6M, WIBOR 9M, WIBOR 1Y, o 
co najmniej 0,10 punktu procentowego, w 
dowolnym okresie w ciągu ostatnich 6 
miesięcy.” 

pkt 32 
„PKO Bank Polski SA jest uprawniony do 
zmiany oprocentowania środków 
pieniężnych, o których mowa w pkt 31 
ppkt 1, w przypadku zaistnienia co 
najmniej jednej z niżej wymienionych 
okoliczności: 
1) zmian wysokości którejkolwiek z 
podstawowych stóp procentowych 
Narodowego Banku Polskiego, o co 
najmniej 0,10 punktu procentowego, 
2) zmian wysokości stopy rezerwy 
obowiązkowej banków, o co najmniej 0,10 
punktu procentowego,  
3) zmian wysokości  stawki dla 
depozytów rynku międzybankowego 
WIBOR 1M, WIBOR 3M, WIBOR 6M, 
WIBOR 9M, WIBOR 1Y, o co najmniej 
0,10 punktu procentowego, w dowolnym 
okresie w ciągu ostatnich 6 miesięcy.” 

zmiana porządkowa doprecyzowanie 
postanowień 

pkt 35 
„PKO Bank Polski SA zobowiązany jest, 
nie później niż na dwa miesiące przed 
proponowanym dniem wejścia w życie 
zmiany, o której mowa w pkt 32, 33 i 34, 
poinformować osobę uprawnioną do 
rachunku SKO o tej zmianie w sposób, o 
którym mowa w pkt 80, wraz z podaniem 
informacji o przyczynie zmiany, 
możliwości i terminie złożenia na piśmie 
przez osobę uprawnioną do rachunku 
SKO oświadczenia o wypowiedzeniu 
umowy rachunku SKO bądź zgłoszenia 
sprzeciwu wobec tej zmiany.”  

pkt 35 
„PKO Bank Polski SA zobowiązany jest, 
nie później niż na dwa miesiące przed 
proponowanym dniem wejścia w życie 
zmiany, o której mowa w pkt 32, 33 i 34, 
poinformować na trwałym nośniku osobę 
uprawnioną do rachunku SKO o tej 
zmianie w sposób, o którym mowa w pkt 
82 wraz z podaniem informacji o 
podstawie prawnej tej zmiany i jej 
okolicznościach faktycznych, możliwości i 
terminie złożenia na piśmie przez osobę 
uprawnioną do rachunku SKO 
oświadczenia o wypowiedzeniu umowy 
rachunku SKO bądź zgłoszenia sprzeciwu 
wobec tej zmiany.” 

OW pkt 65 ppkt 1 -  
PKO Bank Polski SA jest 
uprawniony do zmiany OW 
w przypadku: 
wprowadzenia nowych lub 
uchylenia bądź zmiany 
powszechnie 
obowiązujących przepisów 
prawa w zakresie 
dotyczącym rachunku SKO 

dostosowanie do Ustawy  

pkt 52 
„Taryfa jest dostarczana osobie 
uprawnionej do rachunku SKO przed 
zawarciem umowy rachunku SKO, a 
ponadto aktualna Taryfa dostępna jest:  
1) w placówkach, 
2) na stronie internetowej”.” 

pkt 52 
„Taryfa jest dostarczana osobie 
uprawnionej do rachunku SKO na 
trwałym nośniku przed zawarciem umowy 
rachunku SKO, a ponadto aktualna Taryfa 
dostępna jest w Oddziale oraz na stronie 
internetowej.” 

zmiana porządkowa doprecyzowanie 
postanowień  

pkt 53 
„Osoba uprawniona do rachunku SKO, 
dyrektor szkoły lub inna osoba 
uprawniona do reprezentowania szkoły, 
może złożyć w PKO Banku Polskim SA 

pkt 53 
Osoba uprawniona do rachunku SKO 
może złożyć w PKO Banku Polskim SA 
reklamację dotyczącą rachunków SKO, o 
których mowa w pkt 10 lub usług 

zmiana porządkowa doprecyzowanie 
postanowień 
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reklamację dotyczącą rachunków SKO, o 
których mowa w pkt 10 lub usług 
dodatkowych w formie:  
1) pisemnej – osobiście w placówce lub 
przesyłką pocztową, 
2) ustnej – telefonicznie lub osobiście do 
protokołu podczas wizyty w placówce, 
3) elektronicznej - w serwisie 
internetowym  w ramach usługi 
bankowości elektronicznej.” 

dodatkowych w formie:  
1) pisemnej – osobiście w Oddziale lub 
przesyłką pocztową, 
2) ustnej – telefonicznie lub osobiście do 
protokołu podczas wizyty w Oddziale, 
3) elektronicznej - w serwisie 
internetowym w ramach usługi 
bankowości elektronicznej.” 

pkt 55 
„Numery telefonów oraz adresy, pod 
które osoba uprawniona do rachunku 
SKO, dyrektor szkoły lub inna osoba 
uprawniona do reprezentowania szkoły 
może składać reklamacje podane są na 
stronie internetowej oraz w placówkach.” 

pkt 55 
„Numery telefonów oraz adresy, pod które 
osoba uprawniona do rachunku SKO, 
może składać reklamacje podane są na 
stronie internetowej oraz w placówkach.” 

zmiana porządkowa usunięcie nadmiarowych 
postanowień  

pkt 57 
„Reklamacja powinna zawierać w 
szczególności dane osoby, która złożyła 
reklamację, aktualne dane kontaktowe, w 
miarę możliwości – numer rachunku 
którego dotyczy reklamacja, datę 
zdarzenia i opis zgłaszanych zastrzeżeń 
lub niezgodności oraz opis oczekiwanego 
sposobu jej rozpatrzenia.” 

pkt 57 
„Reklamacja powinna zawierać w 
szczególności dane osoby, która złożyła 
reklamację (imię, nazwisko, PESEL), 
aktualne dane kontaktowe, w miarę 
możliwości – numer rachunku którego 
dotyczy reklamacja, datę zdarzenia i opis 
zgłaszanych zastrzeżeń lub niezgodności 
oraz opis oczekiwanego sposobu jej 
rozpatrzenia.” 

zmiana porządkowa doprecyzowane 
postanowień 

pkt 58 
„Reklamacje dotyczące 
nieautoryzowanych, niewykonanych lub 
nienależycie wykonanych dyspozycji 
dotyczących rachunków SKO osoba, 
która składa reklamacje powinna złożyć 
niezwłocznie.” 
 

pkt 58 
„Reklamacje dotyczące 
nieautoryzowanych, niewykonanych, 
nienależycie wykonanych lub 
nieprawidłowo zainicjowanych transakcji 
płatniczych dotyczących rachunków SKO 
osoba, która składa reklamacje powinna 
złożyć niezwłocznie w sposób wskazany w 
pkt 53.” 

OW pkt 65 ppkt 1 -  
PKO Bank Polski SA jest 
uprawniony do zmiany OW 
w przypadku: 
wprowadzenia nowych lub 
uchylenia bądź zmiany 
powszechnie 
obowiązujących przepisów 
prawa w zakresie 
dotyczącym rachunku SKO 

dostosowanie do Ustawy, 
doprecyzowanie 
postanowień oraz zmiana 
redakcyjna  

pkt 59 
„Brak zgłoszenia reklamacji, o której 
mowa w pkt 58, w terminie 13 miesięcy 
od dnia obciążenia rachunku SKO albo od 
dnia, w którym transakcja płatnicza  
miała być wykonana, powoduje, że 
roszczenie osoby składającej reklamację 
do PKO Banku Polskiego SA z tego tytułu 
wygasa.” 
 

pkt 59 
„Brak zgłoszenia reklamacji dotyczącej 
nieautoryzowanych, niewykonanych, 
nienależycie wykonanych transakcji 
płatniczych, w terminie 13 miesięcy od 
dnia obciążenia rachunku SKO albo od 
dnia, w którym transakcja płatnicza  
miała być wykonana, powoduje, że 
roszczenie osoby składającej reklamację 
do PKO Banku Polskiego SA z tego tytułu 
wygasa.” 

OW pkt 65 ppkt 1 -  
PKO Bank Polski SA jest 
uprawniony do zmiany OW 
w przypadku: 
wprowadzenia nowych lub 
uchylenia bądź zmiany 
powszechnie 
obowiązujących przepisów 
prawa w zakresie 
dotyczącym rachunku SKO 

dostosowanie do Ustawy, 
doprecyzowanie 
postanowień oraz zmiana 
redakcyjna  

pkt 60 
„PKO Bank Polski SA rozpatruje 
reklamacje niezwłocznie, w terminie nie 
dłuższym niż 30 dni od dnia jej 
otrzymania. W szczególnie 
skomplikowanych przypadkach, 
uniemożliwiających rozpatrzenie 
reklamacji i udzielenie odpowiedzi w 
terminie 30 dni, PKO Bank Polski SA 
poinformuje osobę, która złożyła 
reklamację, o przewidywanym terminie 
udzielenia odpowiedzi, który nie może 
przekroczyć 60 dni od dnia otrzymania 
reklamacji. Do zachowania przez PKO 
Bank Polski SA terminów, o których 
mowa powyżej, wystarczy wysłanie 
odpowiedzi przed upływem tych 
terminów.” 

pkt 60 
„PKO Bank Polski SA rozpatruje 
reklamacje niezwłocznie, z zastrzeżeniem 
pkt 61 w terminie nie dłuższym niż 30 dni 
od dnia jej otrzymania. W szczególnie 
skomplikowanych przypadkach, 
uniemożliwiających rozpatrzenie 
reklamacji i udzielenie odpowiedzi w 
terminie 30 dni, PKO Bank Polski SA 
poinformuje osobę, która złożyła 
reklamację o przewidywanym terminie 
udzielenia odpowiedzi, który nie może 
przekroczyć 60 dni od dnia otrzymania 
reklamacji. Do zachowania przez PKO 
Bank Polski SA terminów określonych w 
zdaniach poprzedzających wystarczy 
wysłanie przez PKO Bank Polski SA 
odpowiedzi przed ich upływem.” 

OW pkt 65 ppkt 1 -  
PKO Bank Polski SA jest 
uprawniony do zmiany OW 
w przypadku: 
wprowadzenia nowych lub 
uchylenia bądź zmiany 
powszechnie 
obowiązujących przepisów 
prawa w zakresie 
dotyczącym rachunku SKO 

dostosowanie do Ustawy, 
doprecyzowanie 
postanowień oraz zmiana 
redakcyjna  

brak pkt 61 
„Odpowiedzi na reklamację w zakresie 
dotyczącym praw i obowiązków 
wynikających z ustawy PKO Bank Polski 
SA udziela w terminie nie dłuższym niż 15 
dni roboczych od dnia ich otrzymania. W 
szczególnie skomplikowanych 
przypadkach, uniemożliwiających 
rozpatrzenie reklamacji i udzielenie 
odpowiedzi w ww. terminie, Klient 

OW pkt 65 ppkt 1 -  
PKO Bank Polski SA jest 
uprawniony do zmiany OW 
w przypadku: 
wprowadzenia nowych lub 
uchylenia bądź zmiany 
powszechnie 
obowiązujących przepisów 
prawa w zakresie 
dotyczącym rachunku SKO 

dostosowanie do Ustawy, 
doprecyzowanie 
postanowień oraz zmiana 
redakcyjna  
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zostanie poinformowany o 
przewidywanym terminie udzielenia 
odpowiedzi, który nie może przekroczyć 
35 dni roboczych od dnia otrzymania 
reklamacji. Do zachowania przez PKO 
Bank Polski SA terminów, określonych w 
zdaniach poprzedzających wystarczające 
jest wysłanie odpowiedzi przed ich 
upływem, a w przypadku odpowiedzi 
udzielanych na piśmie - nadanie w 
placówce operatora wyznaczonego w 
rozumieniu art. 3 pkt 13 ustawy z dnia  
23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe.” 

pkt 61 
„Po rozpatrzeniu reklamacji osoba, która 
złożyła reklamację, zostanie 
poinformowana o jej wyniku w formie 
pisemnej albo za pomocą innego 
trwałego nośnika informacji, z tym że 
pocztą elektroniczną jedynie na jej 
wniosek.”  

pkt 62 
„Po rozpatrzeniu reklamacji osoba, która 
złożyła reklamację, zostanie 
poinformowana o jej wyniku w formie 
papierowej albo na jej wniosek, za 
pomocą innego trwałego nośnika 
informacji, w szczególności pocztą 
elektroniczną.” 

OW pkt 65 ppkt 1 -  
PKO Bank Polski SA jest 
uprawniony do zmiany OW 
w przypadku: 
wprowadzenia nowych lub 
uchylenia bądź zmiany 
powszechnie 
obowiązujących przepisów 
prawa w zakresie 
dotyczącym rachunku SKO 

dostosowanie do Ustawy, 
doprecyzowanie 
postanowień oraz zmiana 
redakcyjna  

pkt 62 
„Osoba uprawniona do rachunku SKO, 
dyrektor szkoły lub inna osoba 
uprawniona do reprezentowania szkoły 
ma prawo do  pozasądowego 
rozstrzygania ewentualnych sporów z 
Bankiem. Podmiotami właściwymi do 
rozstrzygania sporów są: 
1) Bankowy Arbitraż Konsumencki 
działający przy Związku Banków Polskich 
(www.zbp.pl), 
2) Rzecznik Finansowy (www.rf.gov.pl) po 
wyczerpaniu drogi postępowania 
reklamacyjnego.” 

pkt 63 
„Osoba uprawniona do rachunku SKO, 
ma prawo do pozasądowego 
rozstrzygania ewentualnych sporów z 
PKO Bankiem Polskim SA. Podmiotami 
właściwymi do rozstrzygania sporów są: 
1) Bankowy Arbitraż Konsumencki przy 
Związku Banków Polskich, działający 
zgodnie z regulaminem dostępnym na 
stronie www.zbp.pl, 
2) Rzecznik Finansowy, do którego 
można się zwrócić w trybie wskazanym 
na stronie www.rf.gov.pl po wyczerpaniu 
drogi postępowania reklamacyjnego.” 

OW pkt 65 ppkt 1 -  
PKO Bank Polski SA jest 
uprawniony do zmiany OW 
w przypadku: 
wprowadzenia nowych lub 
uchylenia bądź zmiany 
powszechnie 
obowiązujących przepisów 
prawa w zakresie 
dotyczącym rachunku SKO 

dostosowanie do Ustawy, 
doprecyzowanie 
postanowień oraz zmiana 
redakcyjna  

pkt 63 
„Osoba uprawniona do rachunku SKO, 
dyrektor szkoły lub inna osoba 
uprawniona do reprezentowania szkoły 
ma prawo skorzystania z możliwości 
pozasądowego rozstrzygnięcia sporu 
dotyczącego umowy zawartej za 
pośrednictwem Internetu, usługi 
bankowości elektronicznej lub usługi 
bankowości telefonicznej za 
pośrednictwem platformy ODR, 
funkcjonującej w krajach Unii 
Europejskiej, dostępnej na stronie 
internetowej pod adresem: 
http://ec.europa.eu/consumers/odr/.” 

pkt 64 
„Osoba uprawniona do rachunku SKO ma 
prawo skorzystania z możliwości 
pozasądowego rozstrzygnięcia sporu 
dotyczącego umowy zawartej za 
pośrednictwem Internetu, usługi 
bankowości elektronicznej lub usługi 
bankowości telefonicznej za 
pośrednictwem platformy ODR, 
funkcjonującej w krajach Unii 
Europejskiej, dostępnej na stronie 
internetowej pod adresem: 
http://ec.europa.eu/consumers/odr/.” 

OW pkt 65 ppkt 1 -  
PKO Bank Polski SA jest 
uprawniony do zmiany OW 
w przypadku: 
wprowadzenia nowych lub 
uchylenia bądź zmiany 
powszechnie 
obowiązujących przepisów 
prawa w zakresie 
dotyczącym rachunku SKO 

dostosowanie do Ustawy, 
doprecyzowanie 
postanowień oraz zmiana 
redakcyjna  

pkt 64 
„Osoba uprawniona do rachunku SKO, 
dyrektor szkoły lub inna osoba 
uprawniona do reprezentowania szkoły 
ma również możliwość zwrócenia się o 
pomoc do Miejskich i Powiatowych 
Rzeczników Konsumentów.”  

pkt 65 
„Osoba uprawniona do rachunku SKO ma 
również możliwość zwrócenia się o pomoc 
do Powiatowego (Miejskiego) Rzecznika 
Konsumentów. Niezależnie od opisanego 
wyżej postępowania reklamacyjnego, 
osobie uprawnionej do rachunku SKO w 
każdym czasie przysługuje prawo do 
wystąpienia z powództwem do 
właściwego sądu powszechnego.” 

OW pkt 65 ppkt 1 -  
PKO Bank Polski SA jest 
uprawniony do zmiany OW 
w przypadku: 
wprowadzenia nowych lub 
uchylenia bądź zmiany 
powszechnie 
obowiązujących przepisów 
prawa w zakresie 
dotyczącym rachunku SKO 

dostosowanie do Ustawy, 
doprecyzowanie 
postanowień oraz zmiana 
redakcyjna  

pkt 66 
„PKO Bank Polski SA zobowiązany jest, 
nie później niż na dwa miesiące przed 
proponowanym dniem wejścia w życie 
zmiany, o której mowa w pkt 65, 
poinformować osobę uprawnioną do 
rachunku SKO o tej zmianie w sposób, o 
którym mowa w pkt 80, wraz z podaniem 
informacji o przyczynie zmiany, 
możliwości i terminie złożenia na piśmie 
przez osobę uprawnioną do rachunku 
SKO oświadczenia o wypowiedzeniu 
umowy rachunku SKO bądź zgłoszenia 

pkt 67 
„PKO Bank Polski SA zobowiązany jest, 
nie później niż na dwa miesiące przed 
proponowanym dniem wejścia w życie 
zmiany, o której mowa w pkt 66, 
poinformować o tym osobę uprawnioną 
do rachunku SKO wraz z podaniem 
informacji o podstawie prawnej tej zmiany 
i jej okolicznościach faktycznych. 
Informacja przekazywana jest w sposób, 
o którym mowa w pkt 82 na trwałym 
nośniku.” 
 

OW pkt 65 ppkt 4 -  
PKO Bank Polski SA jest 
uprawniony do zmiany OW 
w przypadku: 
wydania orzeczeń sądów 
albo decyzji, rekomendacji 
lub zaleceń Narodowego 
Banku Polskiego, Komisji 
Nadzoru Finansowego lub 
innych organów 
administracji publicznej 
wpływających na 
postanowienia umowy 

dostosowanie do stanowiska 
Prezesa UOKiK  
 
 
 

http://www.zbp.pl/
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sprzeciwu wobec tej zmiany.”  rachunku SKO 

pkt 67 
„Jeżeli przed proponowanym dniem 
wejścia w życie zmiany osoba 
uprawniona do rachunku SKO, z 
uwzględnieniem pkt 69 i 71: 
1) nie wypowie umowy rachunku SKO 
lub nie złoży na piśmie sprzeciwu, o 
którym mowa w pkt 66, uznaje się, że 
zmiana została przyjęta i obowiązuje od 
dnia wejścia w życie zmiany, 
2) złoży wypowiedzenie umowy rachunku 
SKO – rozwiązanie umowy rachunku SKO 
następuje ze skutkiem natychmiastowym 
bez ponoszenia opłat, 
3) zgłosi sprzeciw wobec tych zmian, ale 
nie wypowie umowy rachunku SKO – 
umowa rachunku SKO wygasa z dniem 
poprzedzającym dzień wejścia w życie 
proponowanych zmian bez ponoszenia 
opłat.” 
 

pkt 68 
„PKO Bank Polski zawiadamiając o 
zmianie informuje również, że: 
1) osoba uprawniona do rachunku SKO 
ma prawo, przed dniem proponowanego 
wejścia w życie zmian wypowiedzieć 
umowę rachunku SKO, bez ponoszenia 
opłat, ze skutkiem od dnia 
poinformowania osoby uprawnionej do 
rachunku SKO o zmianie, nie później 
jednak niż od dnia, w którym te zmiany 
zostałyby zastosowane, 
2) jeżeli przed datą wejścia w życie 
zmian osoba uprawniona do rachunku 
SKO nie zgłosi PKO Bankowi Polskiemu 
SA sprzeciwu wobec tych zmian, uznaje 
się że osoba uprawniona do rachunku 
SKO wyraziła na nie zgodę, 
3)  w przypadku gdy osoba uprawniona 
do rachunku SKO zgłosi PKO Bankowi 
Polskiemu SA sprzeciw wobec 
proponowanych zmian, ale nie dokona 
wypowiedzenia umowy rachunku SKO, 
umowa rachunku SKO wygasa z dniem 
poprzedzającym dzień wejścia w życie 
proponowanych zmian, bez ponoszenia 
opłat.” 

OW pkt 65 ppkt 1 -  
PKO Bank Polski SA jest 
uprawniony do zmiany OW 
w przypadku: 
wprowadzenia nowych lub 
uchylenia bądź zmiany 
powszechnie 
obowiązujących przepisów 
prawa w zakresie 
dotyczącym rachunku SKO 
 

dostosowanie do Ustawy  
 
 
 

brak pkt 69 
„Jeżeli przed proponowanym dniem 
wejścia w życie zmiany, osoba 
uprawniona do rachunku SKO nie dokona 
na piśmie wypowiedzenia umowy 
rachunku SKO lub nie zgłosi sprzeciwu, 
uznaje się, że zmiana została przyjęta i 
obowiązuje od dnia podanego w 
informacji przekazanej osobie 
uprawnionej do rachunku SKO przez PKO 
Bank Polski SA.” 

OW pkt 65 ppkt 1 -  
PKO Bank Polski SA jest 
uprawniony do zmiany OW 
w przypadku: 
wprowadzenia nowych lub 
uchylenia bądź zmiany 
powszechnie 
obowiązujących przepisów 
prawa w zakresie 
dotyczącym rachunku SKO 
 

dostosowanie do Ustawy  
 
 

pkt 77 
„PKO Bank Polski SA może zaprzestać 
świadczenia usług dodatkowych w 
przypadku braku możliwości dalszego ich 
świadczenia na dotychczasowych 
zasadach w wyniku istotnej zmiany 
warunków lub zaprzestania świadczenia 
usług telekomunikacyjnych, pocztowych, 
kurierskich, informatycznych, płatniczych, 
rozliczeniowych niezbędnych do realizacji 
tych usług przez ich dostawców, 
wycofania z eksploatacji aplikacji 
informatycznych niezbędnych do realizacji 
usług dodatkowych lub z innych przyczyn 
uniemożliwiających PKO Bankowi 
Polskiemu SA wykonywanie tych usług 
zgodnie z przepisami prawa.” 

pkt 79 
„PKO Bank Polski SA może zaprzestać 
świadczenia usług dodatkowych w 
przypadku braku możliwości dalszego ich 
świadczenia na dotychczasowych 
zasadach w wyniku istotnej zmiany 
warunków lub zaprzestania świadczenia 
usług telekomunikacyjnych, pocztowych, 
kurierskich, informatycznych, płatniczych, 
rozliczeniowych niezbędnych do realizacji 
tych usług przez ich dostawców, 
wycofania z eksploatacji aplikacji 
informatycznych niezbędnych do realizacji 
usług dodatkowych lub z innych ważnych 
przyczyn uniemożliwiających PKO 
Bankowi Polskiemu SA wykonywanie tych 
usług zgodnie z przepisami prawa.” 

zmiana porządkowa  doprecyzowanie 
postanowień 

pkt 80 
„PKO Bank Polski SA dostarcza osobie 
uprawnionej do rachunku SKO informacje 
wymagane w związku z wykonywaniem 
umowy rachunku SKO oraz wyciągi 
bankowe z informacją o zmianach stanu 
rachunku i ustaleniem salda: 
1) za pośrednictwem serwisu 
internetowego  – jeżeli osoba uprawniona 
do rachunku SKO zawarła z PKO Bankiem 
Polskim SA umowę o korzystanie z 
serwisu internetowego w ramach usługi 
bankowości elektronicznej, albo 
2) pocztą elektroniczną, albo 
drogą korespondencyjną z zastrzeżeniem 
pkt 81 i 82.”  

pkt 82 
„PKO Bank Polski SA dostarcza osobie 
uprawnionej do rachunku SKO informacje 
wymagane w związku z wykonywaniem 
umowy rachunku SKO oraz wyciągi 
bankowe z informacją o zmianach stanu 
rachunku i ustaleniem salda w 
następujący sposób: 
1) za pośrednictwem - serwisu 
internetowego – jeżeli osoba uprawniona 
do rachunku SKO zawarła z PKO Bankiem 
Polskim SA umowę o korzystanie z tej 
usługi lub 
2) pocztą elektroniczną lub 
3) drogą korespondencyjną –  z 
zastrzeżeniem pkt 83 i 84.” 

zmiana porządkowa  doprecyzowanie 
postanowień 

brak pkt 86 
„W przypadku podejrzenia lub 
faktycznego wystąpienia oszustwa lub 
zagrożeń dla bezpieczeństwa PKO Bank 
Polski SA może kontaktować się z osobą 

OW pkt 65 ppkt 1 -  
PKO Bank Polski SA jest 
uprawniony do zmiany OW 
w przypadku: 
wprowadzenia nowych lub 

dostosowanie do Ustawy 
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uprawnioną do rachunku SKO za 
pośrednictwem bezpiecznych kanałów 
komunikacji: 
1) serwisu internetowego, 
2) aplikacji mobilnej, 
3) telefonicznie - w przypadku 
wątpliwości co do tożsamości osoby 
kontaktującej się w imieniu PKO Banku 
Polskiego SA, osoba uprawniona do 
rachunku SKO powinna przerwać 
połączenie i sama zainicjować połączenie 
telefoniczne z PKO Bankiem Polskim SA.” 

uchylenia bądź zmiany 
powszechnie 
obowiązujących przepisów 
prawa w zakresie 
dotyczącym rachunku SKO 

brak pkt 87 
”W przypadku stwierdzenia przez osobę 
uprawnioną do rachunku SKO zaistnienia 
zagrożenia bezpieczeństwa, osoba 
uprawniona do rachunku SKO może 
kontaktować się z PKO Bankiem Polskim 
SA: 
1) osobiście w Oddziale PKO Banku 
Polskiego SA, 
2) w serwisie internetowym,  
3) telefonicznie.” 

OW pkt 65 ppkt 1 -  
PKO Bank Polski SA jest 
uprawniony do zmiany OW 
w przypadku: 
wprowadzenia nowych lub 
uchylenia bądź zmiany 
powszechnie 
obowiązujących przepisów 
prawa w zakresie 
dotyczącym rachunku SKO 

dostosowanie do Ustawy 

brak pkt 88 
„Informacje dotyczące danych 
kontaktowych do PKO Banku Polskiego 
SA dostępne są na stronie internetowej.” 

zmiana porządkowa  doprecyzowanie 
postanowień 

brak pkt 89 
„W okresie obowiązywania umowy osoba 
uprawniona do rachunku SKO ma prawo 
żądać w każdym czasie udostępnienia jej 
postanowień umowy rachunku SKO oraz 
informacji określonych w art. 27 ustawy z 
dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach 
płatniczych, w postaci papierowej lub na 
innym trwałym nośniku. PKO Bank Polski 
SA może za zgodą osoby uprawnionej do 
rachunku SKO przekazać te dokumenty i 
informacje przez zamieszczenie ich na 
stronie internetowej lub w serwisie 
internetowym, o ile strona internetowa 
lub serwis internetowy umożliwiają 
dostęp do nich przez okres właściwy dla 
celów dostarczania tych informacji i 
pozwalają na odtworzenie 
przechowywanych informacji w 
niezmienionej postaci.” 

OW pkt 65 ppkt 1 -  
PKO Bank Polski SA jest 
uprawniony do zmiany OW 
w przypadku: 
wprowadzenia nowych lub 
uchylenia bądź zmiany 
powszechnie 
obowiązujących przepisów 
prawa w zakresie 
dotyczącym rachunku SKO 

dostosowanie do Ustawy 

pkt 85 
„PKO Bank Polski SA ma prawo wezwania 
opiekuna SKO do udzielenia informacji i 
udostępnienia dokumentacji w zakresie 
niezbędnym do wyjaśnienia 
uzasadnionych wątpliwości dotyczących 
rozpatrzenia reklamacji przedstawiciela 
ustawowego albo opiekuna prawnego 
ucznia będącego członkiem SKO, 
dyrektora szkoły lub innej osoby 
uprawnionej do reprezentowania szkoły, 
w sprawie prawidłowości rozliczania, 
dokumentowania i ewidencjonowania w 
aplikacji nauczyciela w serwisie 
internetowym wpłat i wypłat środków 
pieniężnych na rachunku SKO Konto dla 
Ucznia.” 
 

pkt 91 
„PKO Bank Polski SA ma prawo wezwania 
opiekuna SKO do udzielenia informacji i 
udostępnienia dokumentacji w zakresie 
niezbędnym do wyjaśnienia 
uzasadnionych wątpliwości dotyczących 
rozpatrzenia reklamacji przedstawiciela 
ustawowego albo opiekuna prawnego 
ucznia będącego członkiem SKO, 
dyrektora szkoły lub innej osoby 
uprawnionej do reprezentowania szkoły, 
w sprawie prawidłowości rozliczania, 
dokumentowania i ewidencjonowania w 
aplikacji nauczyciela w serwisie 
internetowym w ramach usługi 
bankowości elektronicznej wpłat i wypłat 
środków pieniężnych na rachunku SKO 
Konto dla Ucznia.” 

zmiana porządkowa  doprecyzowanie 
postanowień 

pkt 93 
„Środki pieniężne zgromadzone na 
rachunkach imiennych osób 
uprawnionych do rachunku SKO w PKO 
Banku Polskim SA oraz przysługujące mu 
należności wynikające z czynności 
bankowych dokonanych z PKO Bankiem 
Polskim SA gwarantowane są przez 
Bankowy Fundusz Gwarancyjny, w 
zakresie przewidzianym w ustawie o 
Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, do 
łącznej wysokości równowartości w 

pkt 99 
„Środki pieniężne zgromadzone na 
rachunkach imiennych osób 
uprawnionych do rachunku SKO w PKO 
Banku Polskim SA oraz przysługujące im 
należności wynikające z czynności 
bankowych dokonanych z PKO Bankiem 
Polskim SA gwarantowane są przez 
Bankowy Fundusz Gwarancyjny, w 
zakresie przewidzianym w ustawie o 
Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, 

OW pkt 65 ppkt 1 -  
PKO Bank Polski SA jest 
uprawniony do zmiany OW 
w przypadku: 
wprowadzenia nowych lub 
uchylenia bądź zmiany 
powszechnie 
obowiązujących przepisów 
prawa w zakresie 
dotyczącym rachunku SKO 

dostosowanie do przepisów 
ustawy z dnia 10 czerwca 
2016 r. o Bankowym 
Funduszu Gwarancyjnym, 
systemie gwarantowania 
depozytów oraz 
przymusowej 
restrukturyzacji  
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złotych 100 000 euro.” 
 

systemie gwarantowania depozytów oraz 
przymusowej restrukturyzacji (ustawa o 
BFG) do łącznej wysokości równowartości 
w walucie polskiej 100 000 EUR.” 

pkt 94 
„Podmiotami uprawnionymi do świadczeń 
gwarancyjnych z Bankowego Funduszu 
Gwarancyjnego są: osoby fizyczne, osoby 
prawne oraz jednostki organizacyjne 
niemające osobowości prawnej, o ile 
posiadają zdolność prawną, podmioty, o 
których mowa w art. 49 ust. 3 ustawy 
Prawo bankowe, będące stroną umowy 
rachunku SKO lub posiadające 
wynikającą z czynności bankowych 
wierzytelność wobec PKO Banku 
Polskiego SA objętego systemem 
gwarantowania oraz osoby, o których 
mowa w art. 55 ust. 1 i art. 56 ust. 1 
ustawy Prawo bankowe, z wyłączeniem 
podmiotów, o których mowa w art. 2 pkt 
1 lit. a-k ustawy o Bankowym Funduszu 
Gwarancyjnym.” 
 

pkt 100 
„Podmiotami uprawnionymi do świadczeń 
gwarancyjnych z Bankowego Funduszu 
Gwarancyjnego są: osoby fizyczne, osoby 
prawne oraz jednostki organizacyjne 
niemające osobowości prawnej, o ile 
posiadają zdolność prawną, podmioty, o 
których mowa w art. 49 ust. 3 ustawy 
Prawo bankowe, będące stroną umowy 
imiennego rachunku bankowego 
(rachunku SKO) lub posiadające 
wynikającą z czynności bankowych 
wierzytelność wobec PKO Banku 
Polskiego SA objętego systemem 
gwarantowania oraz osoby, o których 
mowa w art. 55 ust. 1 i art. 56 ust. 1 
ustawy Prawo bankowe, z wyłączeniem 
podmiotów, o których mowa w art. 22 ust 
1 ustawy o BFG.” 

OW pkt 65 ppkt 1 -  
PKO Bank Polski SA jest 
uprawniony do zmiany OW 
w przypadku: 
wprowadzenia nowych lub 
uchylenia bądź zmiany 
powszechnie 
obowiązujących przepisów 
prawa w zakresie 
dotyczącym rachunku SKO 

dostosowanie do przepisów 
ustawy z dnia 10 czerwca 
2016 r. o Bankowym 
Funduszu Gwarancyjnym, 
systemie gwarantowania 
depozytów oraz 
przymusowej 
restrukturyzacji  

 


