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WYKAZ ZMIAN W OGÓLNYCH WARUNKACH PROWADZENIA 

I OBSŁUGI RACHUNKÓW SZKOLNEJ KASY OSZCZĘDNOŚCI 

 
 

Zmiany Podstawa prawna 
zmiany 

Okoliczności faktyczne 
zmiany 

pkt 2 
Było: 
„2. Oprócz OW, przy prowadzeniu i obsłudze 

rachunków SKO stosuje się: 
1) zasady świadczenia usług bankowości 

elektronicznej określone w „Regulaminie 
świadczenia usług bankowości 
elektronicznej w PKO Banku Polskim 
SA”, 

2) zasady i sposób realizacji rozliczeń 
pieniężnych w Powszechnej Kasie 
Oszczędności Banku Polskim Spółce 
Akcyjnej określone w „Regulaminie 
rozliczeń pieniężnych w obrocie 
krajowym w PKO Banku Polskim SA”, 

3) zasady i sposób realizacji polecenia 
wypłaty w obrocie dewizowym w PKO 
Banku Polskim SA określone w 
„Regulaminie polecenia wypłaty w 
obrocie dewizowym w PKO Banku 
Polskim SA”.” 

pkt 2 
Jest: 
„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”.” 

zmiana porządkowa zmiana brzmienia 
postanowienia wynikająca 
z połączenia 3 odrębnych 
regulaminów w jeden 
dokument - „Ogólne 
warunki prowadzenia 
rachunków bankowych i 
świadczenia usług dla 
Klientów indywidualnych 
przez PKO Bank Polski SA” 
(dalej Ogólne warunki).   

pkt 3 ppkt 2 
Było: 
„dyspozycja – wszelkie oświadczenia woli, w tym 
dotyczące operacji, składane przez osobę 
uprawnioną do rachunku SKO” 

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

zmiana porządkowa 
 

zmiana brzmienia definicji 
 

pkt 3 ppkt 3 
Było: 
„dzień roboczy - dzień przypadający od 
poniedziałku do piątku, który nie jest dniem 
ustawowo wolnym od pracy,”  

pkt 4 ppkt 3 
Jest: 
„dzień roboczy - dzień przypadający od 
poniedziałku do piątku, który nie jest dniem 
ustawowo wolnym od pracy, z tym że w 
przypadku rozliczeń dzień roboczy oznacza 
dzień, w którym banki uczestniczące w 
realizacji dyspozycji płatniczych, prowadzą 
działalność wymaganą do wykonania tych 
dyspozycji,” 

zmiana porządkowa 
 

zmiana brzmienia definicji 
-zastosowanie definicji 
rozszerzonej, 
dostosowanej do potrzeb 
rozliczeń – realizacji 
dyspozycji płatniczych  

pkt 3 ppkt 6 
Było: 
„operacja – transakcję płatniczą dokonaną w 
formie gotówkowej (operacja gotówkowa) lub 
bezgotówkowej (operacja bezgotówkowa),” 

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

zmiana porządkowa ujednolicenie nazewnictwa 
stosowanego w 
regulacjach Banku 

pkt 3 ppkt 16 
Było: 
„weryfikacja - identyfikację przez PKO Bank 
Polski SA osoby uprawnionej do rachunku SKO, 
w szczególności na podstawie dokumentu 
stwierdzającego tożsamość, a w elektronicznych 
kanałach dostępu na zasadach opisanych w 
regulaminie, o którym mowa w pkt 2 ppkt 1” 

pkt 4 ppkt 16 
Jest: 
„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,” 

zmiana porządkowa zmiana brzmienia 
postanowienia 

pkt 3 ppkt 17 
Było: 
„wolne środki – saldo rachunku SKO: 
a) uwzględniające  dokonane na dany 

rachunek SKO wpływy (gotówkowe i 
bezgotówkowe),  

b) pomniejszone o kwoty przyjętych do 
realizacji  operacji oraz blokad na danym 
rachunku SKO. 

pkt 4 ppkt 17 
Jest: 
„wolne środki – saldo rachunku SKO: 
a) powiększone o dokonane wpływy na 

dany rachunek SKO (gotówkowe i 
bezgotówkowe),  

b) pomniejszone o kwoty przyjętych do 
realizacji  operacji obciążeniowych oraz 
blokad na danym rachunku SKO.” 

zmiana porządkowa doprecyzowanie 
postanowień definicji  
 

pkt 28 
Było: 
„Do rachunków SKO, o których mowa w pkt 9, 
dopuszcza się realizację otrzymywanych 
dewizowych poleceń wypłaty (DPW), zgodnie 
z regulaminem, o którym mowa w pkt 2 ppkt 3” 

pkt 29 
Jest: 
„Do rachunków SKO, o których mowa w pkt 
10, dopuszcza się realizację otrzymywanych 
przelewów zagranicznych/walutowych.” 

Ogólne warunki 
SKO 
pkt. 63 ppkt 1 -PKO 
Bank Polski SA jest 
uprawniony do 
zmiany OW w 

dostosowanie do zmiany 
ustawy o usługach 
płatniczych 
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przypadku: 
wprowadzenia 
nowych lub 
uchylenia bądź 
zmiany powszechnie 
obowiązujących 
przepisów prawa w 
zakresie dotyczącym 
rachunku SKO  
 

pkt 44 ppkt 2 
Było: 
 (...) 
„2) zmiany cen energii, połączeń 

telekomunikacyjnych, usług pocztowych, 
kosztów obsługi rozliczeń transakcji, 
rozliczeń międzybankowych i innych 
kosztów ponoszonych przez PKO Bank 
Polski SA na rzecz instytucji zewnętrznych, 
których dotyczą opłaty lub prowizje, o co 
najmniej 1 %,” 

(…) 

pkt 45 ppkt 2 
Jest: 
(…) 
„2) zmiany cen energii, połączeń 

telekomunikacyjnych, usług pocztowych, 
kosztów obsługi rozliczeń transakcji, 
międzybankowych i innych kosztów 
ponoszonych przez PKO Bank Polski SA 
na rzecz instytucji zewnętrznych, których 
dotyczą opłaty lub prowizje, o co najmniej 
1 %,” 

(…) 

zmiana porządkowa zmiana brzmienia 
postanowienia 

pkt 51 
Było: 
„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. 
3) w serwisie internetowym,  
4) w serwisie telefonicznym.” 

pkt 52 
Jest: 
„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.” 

zmiana porządkowa doprecyzowanie 
postanowień 
 

pkt 52 ppkt 3  
Było: 
 (..) 
„3) elektronicznej - w serwisie internetowym 

iPKO w ramach usług bankowości 
elektronicznej.” 

pkt 53 ppkt 3  
Jest: 
(..) 
„3) elektronicznej - w serwisie internetowym 

w ramach usługi bankowości 
elektronicznej.” 

Ogólne warunki 
SKO 
pkt. 63 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  

zmiana ustawy o 
usługach płatniczych 

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

pkt 59 
Jest: 
„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.” 

zmiana porządkowa ujednolicenie nazewnictwa 
stosowanego w 
regulacjach Banku 

pkt 60 
Było: 
„Po rozpatrzeniu reklamacji osoba, która złożyła 
reklamację, zostanie poinformowana o jej 
wyniku w formie pisemnej albo za pomocą 
innego nośnika informacji, z tym że pocztą 
elektroniczną jedynie na jej wniosek.” 

pkt 61 
Jest: 
„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.” 

zmiana porządkowa doprecyzowanie 
postanowień 

pkt 61 
Było: 
„1. Osoba uprawniona do rachunku SKO, 

dyrektor szkoły lub inna osoba uprawniona 
do reprezentowania szkoły ma możliwość 
zwrócenia się do:  
1) Rzecznika Finansowego, 
2) Sądu Polubownego przy Komisji 

Nadzoru Finansowego, 
3) Bankowego Arbitrażu Konsumenckiego, 

w sprawach pozostających we właściwościach 
wskazanych organów, o pozasądowe 
rozstrzygniecie sporu wynikłego z zawartej 
umowy SKO.” 

pkt 62 
Jest: 
„1. 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.” 

zmiana porządkowa doprecyzowanie 
postanowień 

http://www.zbp.pl/
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pkt 78 
Było: 
„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 iPKO – jeżeli osoba 
uprawniona do rachunku SKO zawarła z 
PKO Bankiem Polskim SA umowę 
o korzystanie z serwisu internetowego 
iPKO w ramach usług bankowości 
elektronicznej, albo 

2) pocztą elektroniczną – na wniosek osoby 
uprawnionej do rachunku SKO, albo 

3) drogą korespondencyjną – w 
pozostałych przypadkach z 
zastrzeżeniem pkt 79 i 80.” 

pkt 80 
Jest: 
„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 
3) drogą korespondencyjną z zastrzeżeniem 

pkt 81 i 82. ” 

zmiana porządkowa doprecyzowanie 
postanowień 

pkt 79 
Było: 
„Osobom uprawnionym do rachunków SKO, 
mającym dostęp do serwisu internetowego 
iPKO, w ramach usług bankowości 
elektronicznej, PKO Bank Polski SA udostępnia w 
sposób ciągły wgląd do informacji o aktualnym 
saldzie rachunku, zmianach stanu rachunku i 
dokonanych operacjach, w zakresie właściwym 
dla rodzaju rachunku SKO.” 

pkt 81 
Jest: 
„Osobom uprawnionym do rachunków SKO, 
mającym dostęp do serwisu internetowego, w 
ramach usługi bankowości elektronicznej, 
PKO Bank Polski SA udostępnia w sposób 
ciągły wgląd do informacji o aktualnym 
saldzie rachunku, zmianach stanu rachunku i 
dokonanych transakcjach płatniczych, w 
zakresie właściwym dla rodzaju rachunku 
SKO.” 

Ogólne warunki 
SKO 
pkt. 63 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  

zmiana ustawy o 
usługach płatniczych 

pkt 80 
Było: 
„PKO Bank Polski SA wydaje w oddziale PKO 
Banku Polskiego SA na żądanie osoby 
uprawnionej do rachunku SKO wyciąg bankowy 
z informacją o zmianach stanu rachunku i 
ustaleniem salda w postaci papierowej.” 

pkt 82 
Jest: 
„PKO Bank Polski SA wydaje w oddziale PKO 
Banku Polskiego SA na żądanie osoby 
uprawnionej do rachunku SKO wyciąg 
z informacją o zmianach stanu rachunku i 
ustaleniem salda w postaci papierowej.” 

zmiana porządkowa doprecyzowanie 
postanowień 

pkt 81 
Było: 
„Osoba uprawniona do rachunku SKO jest 
zobowiązana na bieżąco sprawdzać 
prawidłowość operacji i saldo rachunku.” 

pkt 83 
Jest: 
„Osoba uprawniona do rachunku SKO jest 
zobowiązana na bieżąco sprawdzać 
prawidłowość transakcji płatniczych i saldo 
rachunku.” 

zmiana porządkowa ujednolicenie nazewnictwa 
stosowanego w 
regulacjach Banku 

pkt 83 
Było: 
„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 iPKO wpłat i wypłat 
środków pieniężnych na rachunku SKO Konto 
dla Ucznia.” 

pkt 85 
Jest: 
„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.” 

zmiana porządkowa doprecyzowanie 
postanowień 

pkt 85 
Było: 
„Przedstawiciel ustawowy albo opiekun prawny, 
posiadający w PKO Banku Polskim SA produkt 
udostępniony do obsługi w serwisie 
internetowym iPKO w ramach usług bankowości 
elektronicznej, po złożeniu stosownej dyspozycji 
w oddziale PKO Banku Polskiego SA, staje się 
osobą uprawnioną do rachunku SKO, o którym 
mowa w pkt 9 ppkt 5 i korzysta z serwisu 
internetowego iPKO w ramach usług 
bankowości elektronicznej.” 

pkt 87 
Jest: 
„Przedstawiciel ustawowy albo opiekun 
prawny, posiadający w PKO Banku Polskim 
SA produkt udostępniony do obsługi w 
serwisie internetowym w ramach usług 
bankowości elektronicznej, po złożeniu 
stosownej dyspozycji w oddziale PKO Banku 
Polskiego SA, staje się osobą uprawnioną do 
rachunku SKO, o którym mowa w pkt 10 ppkt 
5 i korzysta z serwisu internetowego w 
ramach usług bankowości elektronicznej.” 

zmiana porządkowa doprecyzowanie 
postanowień 

pkt 86 
Było: 

pkt 88 
Jest: 

zmiana porządkowa doprecyzowanie 
postanowień 
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„Rachunek SKO, o którym mowa w pkt 9 ppkt 5, 
do którego przedstawiciel ustawowy albo 
opiekun prawny stał się osobą uprawnioną, jest 
udostępniany do obsługi w serwisie 
internetowym iPKO w ramach usług bankowości 
elektronicznej w zakresie określonym na stronie 
internetowej.” 

„Rachunek SKO, o którym mowa w pkt 10 
ppkt 5, do którego przedstawiciel ustawowy 
albo opiekun prawny stał się osobą 
uprawnioną, jest udostępniany do obsługi w 
serwisie internetowym w ramach usług 
bankowości elektronicznej w zakresie 
określonym na stronie internetowej.” 

pkt 93 
Było: 
„Stosownie do przepisów ustawy o ochronie 
danych osobowych: 

1) administratorem danych jest 
Powszechna Kasa Oszczędności Bank 
Polski Spółka Akcyjna, z siedzibą w 
Warszawie, przy  
ulicy Puławskiej  15, 02-515 Warszawa;  

2) dane zbierane są w związku ze 
świadczonymi przez PKO Bank Polski SA 
usługami i oferowanymi produktami i 
mogą być wykorzystane do celów 
związanych z działalnością PKO Banku 
Polskiego SA; 

3) zebrane dane mogą być udostępniane 
podmiotom wskazanym w powszechnie 
obowiązujących przepisach prawa, w 
szczególności w ustawie Prawo 
bankowe; 

4) osobie uprawnionej do rachunku SKO 
przysługuje prawo dostępu do treści 
swoich danych oraz ich poprawiania na 
warunkach określonych w ustawie o 
ochronie danych osobowych; 

5) podanie danych jest dobrowolne, ale 
niezbędne do zawarcia i realizacji 
umowy rachunku SKO.” 

Brak postanowienia 
 

zmiana porządkowa przeniesienie postanowień 
do „Informacji 
o przetwarzaniu danych 
osobowych” 
 

Brak postanowienia pkt 3 
Jest: 
„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”.”  

zmiana porządkowa dodanie  postanowienia 
wynikające z połączenia 3 
odrębnych regulaminów 
w jeden dokument - 
Ogólne warunki  
 
 

Brak postanowienia pkt 63 
Jest: 
„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/.” 

zmiana porządkowa doprecyzowanie  
postanowień 

Brak postanowienia pkt 92 
Jest: 
„Do rachunków SKO nie wydaje się kart 
płatniczych.” 

zmiana porządkowa dodanie postanowienia o 
charakterze 
informacyjnym 
 
 

 

 


