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Dzień dobry, 
 
od 1 lutego 2021 r. oprocentowanie wkładów na Oszczędnościowych książeczkach mieszkaniowych 
opartych na zmiennej stopie procentowej będzie niższe.  
Zmiana wynika z decyzji podjętej 28 maja 2020 r. przez Radę Polityki Pieniężnej (RPP) o obniżeniu stóp 
procentowych o 40 punktów bazowych. Szczegóły znajdują się poniżej.  
 

Oprocentowanie obowiązujące do 31 stycznia 2021 r. oraz od 1 lutego 2021 r.: 
 

Wkłady na Oszczędnościowych książeczkach mieszkaniowych (bez prawa do premii gwarancyjnej) wystawiane od dnia  
1 lutego 2002 r. oraz od dnia 31 marca 2008 r. do dnia 18 stycznia 2009 r. na podstawie umowy rachunku 
oszczędnościowego „Oszczędnościowa Książeczka Mieszkaniowa” – wnoszone systematycznie przez okres nie krótszy niż: 

Wyszczególnienie Zmienna stopa procentowa w okresie umownym (w %, w stosunku rocznym) 

do 2021-01-31 od 2021-02-01 

12 miesięcy 0,10 0,01 

24 miesiące  0,15 0,01 

36 miesięcy  0,20 0,01 

48 miesięcy 0,25 0,01 

60 miesięcy 0,30 0,01 

 

Wkłady na Oszczędnościowych książeczkach mieszkaniowych (z prawem do premii gwarancyjnej) wystawione do dnia  
23 października 1990 r., których właściciele zawarli w okresie od dnia 14 maja 2002 r. do dnia 9 października 2016 r. umowę 
o dodatkowych możliwościach oszczędzania na Oszczędnościowych książeczkach mieszkaniowych wystawionych do dnia  
23 października 1990 r. i systematycznie oszczędzali przez okres nie krótszy niż: 

Wyszczególnienie Zmienna stopa procentowa w okresie umownym (w %, w stosunku rocznym) 

do 2021-01-31 od 2021-02-01 

12 miesięcy 0,10 0,05 

24 miesiące  0,15 0,05 

36 miesięcy  0,20 0,05 

48 miesięcy 0,25 0,05 

60 miesięcy 0,30 0,05 

 

Wkłady na Oszczędnościowych książeczkach mieszkaniowych (bez prawa do premii gwarancyjnej) wystawiane po dniu  
23 października 1990 r. do dnia 31 stycznia 2002 r. wnoszone systematycznie przez okres nie krótszy niż 5 lat  

Zmienna stopa procentowa w okresie 
umownym (w %, w stosunku rocznym) 

do 2021-01-31 od 2021-02-01 

0,40 0,01 
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Podstawa prawna:  

 dla Oszczędnościowych książeczek mieszkaniowych z prawem do premii gwarancyjnej – Umowa  
o dodatkowych możliwościach oszczędzania na oszczędnościowych książeczkach mieszkaniowych 
wystawionych do dnia 23 października 1990 r.1 

 dla Oszczędnościowych książeczek mieszkaniowych bez prawa do premii gwarancyjnej - właściwy 
Regulamin Oszczędnościowej książeczki mieszkaniowej.2 

Jeśli zgadzają się Państwo na te zmiany oprocentowania, nie muszą Państwo nic robić.  
Jeśli się Państwo nie zgadzają, mogą Państwo w naszym banku: 

 wypowiedzieć pisemnie umowę w przypadku wkładów na: 

 Oszczędnościowych książeczkach mieszkaniowych z prawem do premii gwarancyjnej3 

 Oszczędnościowych książeczkach mieszkaniowych bez prawa do premii gwarancyjnej 
wystawionych od  1 lutego 2002 r.4 

 Oszczędnościowych książeczkach mieszkaniowych bez prawa do premii gwarancyjnej 
wystawianych po 23 października 1990 r. do 31 stycznia 2002 r. wnoszonych systematycznie 
przez okres nie krótszy niż 5 lat5. 

 w przypadku wkładów na Oszczędnościowych książeczkach mieszkaniowych bez prawa do premii 
gwarancyjnej wystawianych od 31 marca 2008 r. do 18 stycznia 2009 r. – do 31 stycznia 2021 r.:6 

 złożyć pisemny sprzeciw wobec tych zmian - w takim przypadku umowa wygaśnie dzień przed 
wejściem zmian w życie, bez ponoszenia przez Panią/Pana dodatkowych opłat, 

albo 

 wypowiedzieć pisemnie umowę - wtedy umowa wygaśnie bez ponoszenia przez Panią/Pana 
dodatkowych opłat ze skutkiem od dnia poinformowania o zmianie, nie później jednak  
niż od dnia, w którym te zmiany wejdą w życie (1 luty 2021 r.). 

W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z infolinią pod numerem 800 302 302 (brak opłat dla 
numerów krajowych na terenie kraju; w pozostałych przypadkach opłata zgodna z taryfą operatora) lub 
+48 81 535 60 60 (opłata zgodna z taryfą operatora).  

Zachęcam do zapoznania się z wprowadzonymi zmianami.  
 
Wiele spraw można załatwić bez wychodzenia z domu 
Jeśli chcesz ograniczyć wizyty w placówce informujemy, że można korzystać z usługi bankowości 
elektronicznej (serwis internetowego iPKO, aplikacja mobilna IKO) lub usługi bankowości telefonicznej. 
Więcej informacji na pkobp.pl/bankowosc-elektroniczna  
 
Z poważaniem 

 
Szymon Wałach 
Dyrektor Pionu Klienta Detalicznego 

                                                      
1 zgodnie z pkt 18 Umowy o dodatkowych możliwościach oszczędzania na oszczędnościowych książeczkach mieszkaniowych 

wystawionych do dnia 23 października 1990 r. 
2 zgodnie z: 

§8 Regulaminu rachunku oszczędnościowego „Oszczędnościowa Książeczka Mieszkaniowa” w Powszechnej Kasie Oszczędności 
Banku Polskiego Spółce Akcyjnej, 
§18 Regulaminu dla właścicieli Oszczędnościowych książeczek mieszkaniowych PKO wystawionych po 23 października 1990 r., 
§19 Regulaminu dla właścicieli Oszczędnościowych książeczek mieszkaniowych PKO BP SA.  

3 zgodnie z pkt 33 Umowy o dodatkowych możliwościach oszczędzania na oszczędnościowych książeczkach mieszkaniowych 
wystawionych do dnia 23 października 1990 r. 

4 zgodnie z §22-23 Regulaminu dla właścicieli Oszczędnościowych książeczek mieszkaniowych PKO BP SA,  
5 zgodnie z §20-21 Regulaminu dla właścicieli Oszczędnościowych książeczek mieszkaniowych PKO wystawionych po 

23 października 1990 r.   
6 zgodnie z §8 Regulaminu rachunku oszczędnościowego „Oszczędnościowa Książeczka Mieszkaniowa” w Powszechnej Kasie 

Oszczędności Banku Polskiego Spółce Akcyjnej. 
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