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Poniższa tabela przedstawia wykaz zmian w Regulaminie podstawowego rachunku płatniczego w PKO Banku Polskim SA (dalej Regulamin PRP). 
 
Poza zmianami zaprezentowanymi w poniższej tabeli (zestawieniu) zmianie uległa numeracja: 
1) poszczególnych jednostek redakcyjnych (paragrafów, ustępów, punktów itd.), 
2) poszczególnych odwołań. 
 

Zmiany w Regulaminie PRP Podstawa prawna 
zmiany 

Okoliczności faktyczne 
zmiany 
 Było: Jest: 

Spis treści 
DZIAŁ III  DYSPONOWANIE RACHUNKIEM 
Rozdział 3. Rozliczenie dyspozycji płatniczej 

Spis treści 
DZIAŁ III  DYSPONOWANIE RACHUNKIEM 
Rozdział 3. Zasady rozliczania transakcji 
płatniczych  

zmiana porządkowa zmiana redakcyjna 

§ 1 ust. 3 
„3. Zasady świadczenia usługi bankowości 
elektronicznej i usługi bankowości telefonicznej 
oraz składania oświadczeń określają 
„Szczegółowe warunki 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.” 

§ 1 ust. 3 
„3. Zasady składania oświadczeń oraz 
świadczenia usługi bankowości elektronicznej 
i usługi bankowości telefonicznej określają 
„Szczegółowe warunki 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 
 
 

brak  § 1 ust. 4 
„4. Niniejszy Regulamin zastępuje 
postanowienia zawarte dotychczas w 
Warunkach korzystania z usługi „zlecenie 
zmienne””. 

zmiana porządkowa dodanie postanowień 
wynikających 
z połączenia 
Regulaminu PRP 
z Warunkami 
korzystania z usługi 
„zlecenia zmiennego” 

§ 2 ust. 1 pkt 7 
„7) bank zagraniczny – bank mający siedzibę w 
EOG” 

§ 2 ust. 1 pkt 7 
„7) bank zagraniczny – bank mający siedzibę 
w EOG (instytucja kredytowa)” 

zmiana porządkowa doprecyzowanie 
postanowień  

§ 2 ust. 1 pkt 11 
„11) dyspozycja płatnicza (zlecenie płatnicze) – 
dyspozycję, na podstawie której PKO Bank 
Polski SA przeprowadza transakcję płatniczą” 
 

§ 2 ust. 1 pkt 11 
„11) dyspozycja płatnicza (zlecenie 
płatnicze) – dyspozycję zawierającą polecenie 
wykonania transakcji płatniczej, na podstawie 
której PKO Bank Polski SA przeprowadza 
transakcję płatniczą” 

Regulamin PRP 
§ 74 pkt 1 – PKO Bank 
Polski SA jest 
uprawniony do zmiany 
Regulaminu w 
przypadku:  
wprowadzenia nowych 
lub uchylenia bądź 
zmiany powszechnie 
obowiązujących 
przepisów prawa w 
zakresie dotyczącym 
rachunku 
podstawowego lub 
karty 

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

brak  
 
 

§ 2 ust. 1 pkt 15 
„15) indywidualne dane uwierzytelniające - 
indywidualne dane zapewnione przez PKO 
Bank Polski SA w celu uwierzytelnienia, które 
mogą być wykorzystywane również do 
wyrażenia zgody w związku ze składaną 
dyspozycją, w tym w celu autoryzacji” 

 Regulamin PRP 
§ 74 pkt 1 – PKO Bank 
Polski SA jest 
uprawniony do zmiany 
Regulaminu w 
przypadku:  
wprowadzenia nowych 
lub uchylenia bądź 
zmiany powszechnie 
obowiązujących 
przepisów prawa w 
zakresie dotyczącym 
rachunku 
podstawowego lub 
karty 

dostosowanie do 
Ustawy 

WYKAZ ZMIAN  
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§ 2 ust. 1pkt 19 
„19) Klient indywidualny (Klient) - osobę 
fizyczną – konsumenta, która zamierza zawrzeć 
lub zawarła umowę rachunku z PKO Bankiem 
Polskim SA” 

§ 2 ust. 1pkt 20  
„20) Klient indywidualny (Klient) – 
konsumenta, który zamierza zawrzeć lub 
zawarł umowę rachunku z PKO Bankiem 
Polskim SA” 

zmiana porządkowa usunięcie 
nadmiarowych 
postanowień 

§ 2 ust. 1pkt 22 
„22) Komunikat – informację udostępnioną 
Klientowi przez PKO Bank Polski SA: 
a) w Oddziale i Agencji lub na stronie 

internetowej, lub 
b) na trwałym nośniku, o ile Regulamin tak 

stanowi” 
 

§ 2 ust. 1 pkt 23  
„23) Komunikat – informację udostępnioną 
Klientowi przez PKO Bank Polski SA: 
a) w Oddziale i Agencji, lub 
b) na stronie internetowej, lub 
c) w serwisie internetowym, lub 
d) drogą korespondencyjną, lub 
e) pocztą elektroniczną” 

zmiana porządkowa doprecyzowanie 
postanowień  

§ 2 ust. 1 pkt 29  
„29) PIN - poufny kod identyfikacyjny nadany 
dla karty, znany tylko Posiadaczowi karty” 
 
 

§ 2 ust. 1 pkt 30 
„30) PIN – indywidualną daną 
uwierzytelniającą w postaci poufnego kodu 
identyfikacyjnego nadawanego dla karty, 
znanego tylko Posiadaczowi karty” 

Regulamin PRP 
§ 74 pkt 1 – PKO Bank 
Polski SA jest 
uprawniony do zmiany 
Regulaminu w 
przypadku:  
wprowadzenia nowych 
lub uchylenia bądź 
zmiany powszechnie 
obowiązujących 
przepisów prawa w 
zakresie dotyczącym 
rachunku 
podstawowego lub 
karty 

dostosowanie do 
Ustawy 

§ 2 ust. 1 pkt 46  
„46) weryfikacja – identyfikację przez PKO Bank 
Polski SA Klienta, albo innej ustanowionej osoby 
posiadającej uprawnienie do składania 
dyspozycji w jego imieniu, w szczególności na 
podstawie dokumentu stwierdzającego 
tożsamość, lub na zasadach opisanych w 
Szczegółowych warunkach, o których mowa w § 
1 ust. 3” 
 

§ 2 ust. 1 pkt 47  
„47) uwierzytelnienie – weryfikację przez PKO 
Bank Polski SA tożsamości Klienta, albo innej 
osoby posiadającej uprawnienie do składania 
dyspozycji w jego imieniu lub ważności 
stosowanego instrumentu płatniczego łącznie 
z zastosowaniem indywidualnych danych 
uwierzytelniających” 
 

Regulamin PRP 
§ 74 pkt 1 – PKO Bank 
Polski SA jest 
uprawniony do zmiany 
Regulaminu w 
przypadku:  
wprowadzenia nowych 
lub uchylenia bądź 
zmiany powszechnie 
obowiązujących 
przepisów prawa w 
zakresie dotyczącym 
rachunku 
podstawowego lub 
karty 

dostosowanie do 
Ustawy 

§ 2 ust. 1 pkt 48 
„48) zbliżeniowa transakcja płatnicza (operacja 
zbliżeniowa) – transakcję dokonaną przy użyciu 
karty w terminalu z czytnikiem zbliżeniowym, 
realizowaną poprzez zbliżenie karty albo 
urządzenia z nośnikiem zbliżeniowym do czytnika 
terminala (funkcja opcjonalna)” 

§ 2 ust. 1 pkt 49 
„49) zbliżeniowa transakcja płatnicza 
(operacja zbliżeniowa) – transakcję dokonaną 
przy użyciu karty w terminalu z czytnikiem 
zbliżeniowym, realizowaną poprzez zbliżenie 
karty do czytnika terminala (funkcja 
opcjonalna)” 

zmiana porządkowa dostosowanie definicji 
do faktycznej 
funkcjonalności karty 

brak  
 

§ 2 ust. 1 pkt 51  
„51) 3D- Secure – indywidualną daną 
uwierzytelniającą stanowiącą zabezpieczenie 
transakcji płatniczych dokonywanych kartą, 
bez jej fizycznego użycia.” 

Regulamin PRP 
§ 74 pkt 1 – PKO Bank 
Polski SA jest 
uprawniony do zmiany 
Regulaminu w 
przypadku:  
wprowadzenia nowych 
lub uchylenia bądź 
zmiany powszechnie 
obowiązujących 
przepisów prawa w 
zakresie dotyczącym 
rachunku 
podstawowego lub 
karty 

dostosowanie do 
Ustawy 
 

§ 4 ust. 3  
„3. Złożony względem PKO Banku Polskiego SA 
sprzeciw, o którym mowa w ust. 2, stanowi 
podstawę do zablokowania przez PKO Bank 
Polski SA możliwości dysponowania środkami 
zgromadzonymi na rachunku oraz 
uniemożliwienia korzystania z karty. 
 
 

§ 4 ust. 3 
„3. Złożony względem PKO Banku Polskiego 
SA sprzeciw, o którym mowa w ust. 2, stanowi 
podstawę do zablokowania przez PKO Bank 
Polski SA możliwości dysponowania środkami 
zgromadzonymi na rachunku przez 
Posiadacza rachunku, który ukończył 13 lat a 
nie ukończył 18 lat oraz uniemożliwienia mu 
korzystania z karty.” 

zmiana porządkowa doprecyzowanie 
postanowień 

§ 10 
„1. Za czynności związane z otwarciem i 
prowadzeniem rachunku podstawowego PKO 

§ 10 
„1. Za czynności związane z otwarciem i 
prowadzeniem rachunku podstawowego PKO 

Regulamin PRP 
§ 74 pkt 1 – PKO Bank 
Polski SA jest 

dostosowanie do 
Ustawy,  
usunięcie 
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Bank Polski SA pobiera opłaty zgodnie z Taryfą. 
2. PKO Bank Polski SA należne prowizje i opłaty 
bankowe pobierać będzie, w ciężar rachunku 
podstawowego.  
3. W przypadku braku wolnych środków na 
rachunku podstawowym: 
1) pobranie prowizji i opłat, lub 
2) pobranie zaliczek na podatek dochodowy 

oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne od 
realizowanych przez PKO Bank Polski SA 
rent i emerytur z zagranicy, 

może spowodować powstanie zadłużenia 
przeterminowanego. 
4. Spłata należności, o której mowa w ust. 3, 
pokrywana jest ze środków zgromadzonych na 
rachunku z pierwszych wpływów na rachunek 
podstawowy. 
5. W przypadku rozwiązania umowy rachunku, 
opłaty, o których mowa w ust. 1, o charakterze 
okresowym, pobierane są proporcjonalnie za 
okres obowiązywania tej umowy. Opłaty 
uiszczone z góry podlegają proporcjonalnemu 
zwrotowi.  
6. Taryfa jest dostarczana Posiadaczowi 
rachunku przed zawarciem umowy rachunku, a 
ponadto aktualna Taryfa dostępna jest w 
Oddziałach i Agencjach oraz na stronie 
internetowej.” 

Bank Polski SA pobiera opłaty zgodnie z 
Taryfą. 
2. Opłaty i prowizje pobierane za dyspozycje 
inicjowane przez dostawcę świadczącego 
usługę inicjowania transakcji płatniczej 
odpowiadają opłatom i prowizjom 
pobieranym za analogiczne dyspozycje 
składane za pośrednictwem usługi 
bankowości elektronicznej. 
3. PKO Bank Polski SA należne prowizje i 
opłaty bankowe, o których mowa w ust. 1-2 
pobierać będzie, z uwzględnieniem ust. 4  
w ciężar rachunku podstawowego.  
4. W przypadku rozwiązania umowy rachunku, 
opłaty, o których mowa w ust. 1, 
o charakterze okresowym, pobierane są 
proporcjonalnie za okres obowiązywania tej 
umowy. Opłaty uiszczone z góry podlegają 
proporcjonalnemu zwrotowi.  
5. Taryfa oraz Dokument dotyczący opłat są 
dostarczane Posiadaczowi rachunku na 
trwałym nośniku przed zawarciem umowy 
rachunku, a ponadto aktualna Taryfa oraz 
Dokument dotyczący opłat dostępne są  
w Oddziałach i Agencjach oraz na stronie 
internetowej.” 
 

uprawniony do zmiany 
Regulaminu w 
przypadku:  
wprowadzenia nowych 
lub uchylenia bądź 
zmiany powszechnie 
obowiązujących 
przepisów prawa w 
zakresie dotyczącym 
rachunku 
podstawowego lub 
karty 
oraz 
zmiana porządkowa 

nadmiarowych 
postanowień, 
przeniesienie 
postanowień do części 
dotyczącej zadłużenia 
przeterminowanego 

§ 12 ust. 3 
„3. PKO Bank Polski SA jest uprawniony do 
zmiany oprocentowania środków pieniężnych, o 
którym mowa w ust. 2, 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.” 

 

§ 12 ust. 3  
„3. PKO Bank Polski SA jest uprawniony do 
zmiany oprocentowania środków pieniężnych, 
o którym mowa w ust. 2, 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  

§ 12 ust. 6 
„6. PKO Bank Polski SA zobowiązany jest, nie 
później niż na dwa miesiące przed 
proponowanym dniem wejścia w życie zmiany, o 
której mowa w ust. 2-3, poinformować 
Posiadacza rachunku o tej zmianie w sposób, o 
którym mowa w § 83 ust. 1, wraz z podaniem 
informacji o podstawie prawnej tej zmiany i jej 
okolicznościach faktycznych, możliwości 
i terminie złożenia na piśmie przez Posiadacza 
rachunku oświadczenia o wypowiedzeniu 
umowy rachunku bądź zgłoszenia sprzeciwu 
wobec tej zmiany.” 
 

§ 12 ust. 6  
„6. PKO Bank Polski SA zobowiązany jest, nie 
później niż na dwa miesiące przed 
proponowanym dniem wejścia w życie 
zmiany, o której mowa w ust. 2-3, 
poinformować na trwałym nośniku 
Posiadacza rachunku o tej zmianie w sposób, 
o którym mowa w § 84 ust. 1, wraz  
z podaniem informacji o podstawie prawnej 
tej zmiany i jej okolicznościach faktycznych, 
możliwości i terminie złożenia na piśmie przez 
Posiadacza rachunku oświadczenia 
o wypowiedzeniu umowy rachunku bądź 
zgłoszenia sprzeciwu wobec tej zmiany.” 

zmiana porządkowa doprecyzowanie 
postanowień  
 

§ 17 ust. 3 
„3. PIN nadawany jest przez Posiadacza 
rachunku za pośrednictwem usługi bankowości 
elektronicznej w serwisie internetowym lub 
usługi bankowości telefonicznej, o ile Posiadacz 
rachunku nie złoży wniosku o wydanie PIN w 
inny sposób, udostępniony przez PKO Bank 
Polski SA.” 
 

§ 17 ust. 3 
„3. PIN nadawany jest przez Posiadacza 
rachunku za pośrednictwem usługi 
bankowości elektronicznej w serwisie 
internetowym lub usługi bankowości 
telefonicznej, o ile Posiadacz rachunku 
korzysta z usługi bankowości elektronicznej 
lub usługi bankowości telefonicznej i nie złoży 
wniosku o wydanie PIN w inny sposób, 
udostępniony przez PKO Bank Polski SA.” 

zmiana porządkowa doprecyzowanie 
postanowień 

brak  
 

§ 20 ust. 4 
„4. W przypadku stwierdzenia 
nieautoryzowanych, niewykonanych lub 
nienależycie wykonanych transakcji 
płatniczych należy niezwłocznie zgłosić ten 
fakt w sposób wskazany w ust. 1.” 

zmiana porządkowa dostosowanie do 
Ustawy 
 

§ 21 ust. 1 
„1. PKO Bank Polski SA może zwrócić się do 

§ 21 ust. 1 
„1. PKO Bank Polski SA może zwrócić się do 

zmiana porządkowa doprecyzowanie 
postanowień 
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Posiadacza rachunku o pisemne potwierdzenie 
utraty karty.” 
 

Posiadacza rachunku o pisemne 
potwierdzenie okoliczności zdarzeń, o których 
mowa w § 20 ust. 1.” 

§ 25 ust. 1 pkt 1 
„1) płatności za towary lub usługi, w tym w 
Internecie, z uwzględnieniem transgranicznych 
transakcji płatniczych przy użyciu karty 
debetowej do płatności bezgotówkowych, na 
zasadach określonych w Regulaminie,” 

§ 25 ust. 1 pkt 1 
„1) płatności za towary lub usługi, w tym w 
Internecie, z uwzględnieniem transgranicznych 
transakcji płatniczych przy użyciu karty 
debetowej do płatności bezgotówkowych,” 

zmiana porządkowa usunięcie 
nadmiarowych 
postanowień  

§ 26  
„1. PKO Bank Polski SA wydaje i obsługuje karty 
z domyślnymi dziennymi limitami: 
1) bezgotówkowych transakcji płatniczych, 
2) gotówkowych transakcji płatniczych, 
3) internetowych transakcji płatniczych, 
z uwzględnieniem wysokości limitów 
maksymalnych, o których mowa w ust. 2. 
2.  Maksymalną i domyślną wysokość limitów 
dla wydawanych kart, PKO Bank Polski SA 
określa w Komunikacie dostarczanym na 
trwałym nośniku przed wydaniem karty. 
3.  Na wniosek Posiadacza rachunku, PKO Bank 
Polski SA dokonuje zmian wysokości limitów 
ustalonych dla karty, o których mowa w ust. 1,  
z uwzględnieniem wysokości limitów 
maksymalnych.” 
 

§ 26  
„1. PKO Bank Polski SA wydaje i obsługuje 
karty z domyślnymi dziennymi limitami: 
1) bezgotówkowych transakcji płatniczych, 
2) gotówkowych transakcji płatniczych, 
3) internetowych transakcji płatniczych, 
z uwzględnieniem wysokości dziennych 
limitów maksymalnych, o których mowa 
w ust. 2. 
2. Maksymalną i domyślną wysokość 
dziennych limitów dla wydawanych kart, PKO 
Bank Polski SA określa w Komunikacie 
dostarczanym na trwałym nośniku przed 
wydaniem karty. 
3. Na wniosek Posiadacza rachunku, PKO 
Bank Polski SA dokonuje zmian wysokości 
limitów ustalonych dla karty, o których mowa 
w ust. 1, z uwzględnieniem wysokości limitów 
maksymalnych, o których mowa w ust. 2.” 

zmiana porządkowa doprecyzowanie 
postanowień 

§ 28 ust. 1 
„1. W celu wykonania transakcji płatniczej 
konieczne jest użycie karty lub jej danych przez 
uwierzytelnionego Posiadacza rachunku w 
sposób określony w Regulaminie oraz wyrażenie 
zgody na wykonanie transakcji płatniczej 
(autoryzacja transakcji).”  
 
 
 

§ 28 ust. 1  
„1. W celu wykonania transakcji płatniczej 
konieczne jest użycie karty lub jej danych 
przez uwierzytelnionego lub silnie 
uwierzytelnionego Posiadacza rachunku oraz 
wyrażenie zgody na wykonanie transakcji 
płatniczej (autoryzacja transakcji).” 
 

Regulamin PRP 
§ 74 pkt 1 – PKO Bank 
Polski SA jest 
uprawniony do zmiany 
Regulaminu w 
przypadku:  
wprowadzenia nowych 
lub uchylenia bądź 
zmiany powszechnie 
obowiązujących 
przepisów prawa w 
zakresie dotyczącym 
rachunku 
podstawowego lub 
karty 

dostosowanie do 
Ustawy  
 

§ 28 ust. 3 pkt 4 
„4) zbliżenie karty wyposażanej w funkcję 
zbliżeniową do terminala,” 
 

§ 28 ust. 3 pkt 4 
„4) zbliżenie karty wyposażanej w funkcję 
zbliżeniową do terminala płatniczego z 
czytnikiem zbliżeniowym,” 

zmiana porządkowa doprecyzowanie 
postanowień 

§ 28 ust. 4  
„4. Każda transakcja płatnicza realizowana z 
fizycznym użyciem karty jest potwierdzana 
odpowiednim dowodem dokonania transakcji 
płatniczej wystawionym przez punkt przyjmujący 
płatność kartą. Dowód dokonania transakcji 
płatniczej powinien być podpisany przez 
Posiadacza rachunku, o ile transakcja płatnicza 
nie została autoryzowana w inny sposób, o 
którym mowa w ust. 3.”  

§ 28 ust. 4  
„4. Każda transakcja płatnicza realizowana  
z fizycznym użyciem karty jest potwierdzana 
dowodem dokonania transakcji płatniczej 
wystawionym przez punkt przyjmujący 
płatność kartą. Dowód dokonania transakcji 
płatniczej powinien być podpisany przez 
Posiadacza rachunku, o ile transakcja 
płatnicza nie została autoryzowana w inny 
sposób, o którym mowa w ust. 3, z wyjątkiem 
pkt 2.” 

zmiana porządkowa doprecyzowanie 
postanowień 

§ 28 ust. 10 
„10. Momentem otrzymania zlecenia płatniczego 
jest moment, w którym zlecenie przekazane 
bezpośrednio przez Posiadacza rachunku lub 
przez Odbiorcę lub za pośrednictwem Odbiorcy 
zostało otrzymane przez PKO Bank Polski SA.” 
 

§ 28 ust. 10 
„10. Momentem otrzymania zlecenia 
płatniczego jest moment, w którym zlecenie 
zostało otrzymane przez PKO Bank Polski SA. 
Zlecenie płatnicze otrzymane przez PKO Bank 
Polski SA w dniu niebędącym dniem 
roboczym uznaje się za otrzymane pierwszego 
dnia roboczego po tym dniu. PKO Bank Polski 
SA nie obciąża rachunku przed otrzymaniem 
zlecenia płatniczego.” 

zmiana porządkowa dostosowanie do 
Ustawy 

§ 30 ust. 1 pkt 1 
„1) podejrzenia nieuprawnionego użycia karty 
lub umyślnego doprowadzenia do 
nieautoryzowanej transakcji płatniczej przy 
użyciu karty,” 

§ 30 ust. 1 pkt 1 
„1) podejrzenia nieuprawnionego użycia karty 
lub umyślnego doprowadzenia do 
nieautoryzowanej transakcji płatniczej,” 
 

zmiana porządkowa usunięcie 
nadmiarowych 
postanowień 

§ 30 ust. 3 
„3. PKO Bank Polski SA za pośrednictwem usługi 
bankowości elektronicznej lub usługi 
bankowości telefonicznej lub telefonicznie 

§ 30 ust. 3  
„3. PKO Bank Polski SA za pośrednictwem 
usługi bankowości elektronicznej lub usługi 
bankowości telefonicznej lub telefonicznie 

zmiana porządkowa zmiana redakcyjna 
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informuje Posiadacza rachunku o zablokowaniu 
karty przed jego dokonaniem, a jeżeli nie jest to 
możliwe, niezwłocznie po wykonaniu tej 
czynności, chyba że przekazanie tej informacji 
byłoby nieuzasadnione ze względów 
bezpieczeństwa lub zabronione na mocy 
przepisów prawa.” 

informuje Posiadacza rachunku  
o zablokowaniu karty przed jego dokonaniem, 
a jeżeli nie jest to możliwe, niezwłocznie po jej 
zablokowaniu, chyba że przekazanie tej 
informacji byłoby nieuzasadnione ze 
względów bezpieczeństwa lub zabronione na 
mocy przepisów prawa.”  

§ 30 ust. 7 
„7. W przypadku braku kontaktu z Posiadaczem 
rachunku przy zagrożeniu możliwości 
nieuprawnionego użycia karty, PKO Bank 
Polski SA unieważnia kartę, a w miejsce 
unieważnionej karty wydaje bezpłatnie nową 
kartę.” 

§ 30 ust. 7 
„7. W przypadku braku kontaktu z 
Posiadaczem rachunku przy zagrożeniu 
polegającym na nieuprawnionym użyciu 
karty, PKO Bank Polski SA unieważnia kartę,  
a w miejsce unieważnionej karty wydaje 
bezpłatnie nową kartę.” 

zmiana porządkowa doprecyzowanie 
postanowień 
 

§ 31  
„1. Z zastrzeżeniem ust. 2-7, w przypadku 
wystąpienia nieautoryzowanej transakcji 
płatniczej, PKO Bank Polski SA jest obowiązany 
niezwłocznie, nie później jednak niż do końca 
następnego dnia roboczego po stwierdzeniu 
nieautoryzowanej transakcji płatniczej, którą 
został obciążony rachunek podstawowy 
Posiadacza rachunku lub po otrzymaniu 
stosownego zgłoszenia, z wyjątkiem przypadku 
gdy PKO Bank Polski SA ma uzasadnione i 
należycie udokumentowane podstawy, aby 
podejrzewać oszustwo i poinformuje o tym na 
piśmie organy powołane do ścigania 
przestępstw, zwrócić Posiadaczowi rachunku 
kwotę nieautoryzowanej transakcji płatniczej 
albo przywrócić rachunek podstawowy 
Posiadacza rachunku do stanu jaki istniałby, 
gdyby nie miała miejsca nieautoryzowana 
transakcja płatnicza, chyba że Posiadacz 
rachunku uchybił 13 miesięcznemu terminowi 
zgłoszenia. 
2. Do momentu zgłoszenia, o którym mowa w § 
20 ust. 1, Posiadacz rachunku, z uwzględnieniem 
ust. 4, odpowiada za zobowiązania finansowe 
powstałe w wyniku nieautoryzowanych 
transakcji płatniczych dokonanych tą kartą, do 
kwoty stanowiącej równowartość w walucie 
polskiej 50 EUR, przeliczonej według średniego 
kursu ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski, 
obowiązującego w dniu dokonania transakcji 
płatniczej, jeżeli nieautoryzowana transakcja 
płatnicza jest skutkiem: 
1) posłużenia się kartą utraconą albo 

skradzioną Posiadaczowi karty,  
2) przywłaszczenia karty. 
3. Postanowień ust. 2 nie stosuje się w 
przypadku, gdy: 
1) Posiadacz karty nie miał możliwości 

stwierdzenia utraty, kradzieży lub 
przywłaszczenia karty przed wykonaniem 
transakcji płatniczej, z wyjątkiem przypadku, 
gdy Posiadacz rachunku działał umyślnie, 
lub 

2) utrata została spowodowana działaniem lub 
zaniechaniem ze strony PKO Banku 
Polskiego SA lub podmiotu świadczącego na 
jego rzecz usług, o których mowa w art. 6 
pkt 10 ustawy. 

4. Posiadacz rachunku ponosi odpowiedzialność 
w pełnej wysokości za nieautoryzowane 
transakcje płatnicze, jeżeli Posiadacz rachunku 
doprowadził do nich umyślnie albo w wyniku 
umyślnego lub będącego skutkiem rażącego 
niedbalstwa naruszenia przez Posiadacza karty 
co najmniej jednego z obowiązków, o których 
mowa w § 19. 
5. Od momentu zgłoszenia utraty, kradzieży, 
przywłaszczenia, nieuprawnionego użycia karty 
lub nieuprawnionego dostępu do karty, o którym 
mowa w § 20 ust. 1, PKO Bank Polski SA 
przejmuje odpowiedzialność za zobowiązania 
finansowe Posiadacza rachunku, powstałe w 
wyniku nieautoryzowanych transakcji 
płatniczych, chyba że Posiadacz rachunku 
doprowadził do nich umyślnie. 
6. PKO Bank Polski SA może przejąć 

§ 31  
„1. Z zastrzeżeniem ust. 2-8, w przypadku 
wystąpienia nieautoryzowanej transakcji 
płatniczej, PKO Bank Polski SA niezwłocznie, 
nie później jednak niż do końca następnego 
dnia roboczego następującego po dniu 
stwierdzenia nieautoryzowanej transakcji 
płatniczej, którą został obciążony rachunek 
podstawowy Posiadacza rachunku lub po 
dniu otrzymania stosownego zgłoszenia, z 
wyjątkiem przypadku gdy PKO Bank Polski SA 
ma uzasadnione i należycie udokumentowane 
podstawy, aby podejrzewać oszustwo i 
poinformuje o tym w formie pisemnej organy 
powołane do ścigania przestępstw, zwraca 
Posiadaczowi rachunku kwotę 
nieautoryzowanej transakcji płatniczej albo 
przywraca rachunek podstawowy Posiadacza 
rachunku do stanu jaki istniałby, gdyby nie 
miała miejsca nieautoryzowana transakcja 
płatnicza, chyba że Posiadacz rachunku 
uchybił terminowi zgłoszenia, o którym mowa 
w § 73 ust. 8. Data waluty w odniesieniu do 
uznania rachunku nie może być późniejsza od 
daty obciążenia tą kwotą. 
2. Do momentu zgłoszenia, o którym mowa w 
§ 20 ust. 1, Posiadacz rachunku, z 
uwzględnieniem ust. 3-5, odpowiada za 
zobowiązania finansowe powstałe w wyniku 
nieautoryzowanych transakcji płatniczych 
dokonanych tą kartą, do kwoty stanowiącej 
równowartość w walucie polskiej 50 EUR, 
przeliczonej według średniego kursu 
ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski, 
obowiązującego w dniu dokonania transakcji 
płatniczej, jeżeli nieautoryzowana transakcja 
płatnicza jest skutkiem: 
1) posłużenia się kartą utraconą albo 

skradzioną Posiadaczowi karty,  
2) przywłaszczenia karty. 
3. Postanowień ust. 2 nie stosuje się w 
przypadku, gdy: 
1) Posiadacz karty nie miał możliwości 

stwierdzenia utraty, kradzieży lub 
przywłaszczenia karty przed wykonaniem 
transakcji płatniczej, z wyjątkiem 
przypadku, gdy Posiadacz rachunku 
działał umyślnie, lub 

2) utrata karty przed wykonaniem transakcji 
płatniczej została spowodowana 
działaniem lub zaniechaniem ze strony 
PKO Banku Polskiego SA lub podmiotu 
świadczącego na jego rzecz usługi, 
o których mowa w art. 6 pkt 10 ustawy. 

4. Posiadacz rachunku ponosi 
odpowiedzialność w pełnej wysokości za 
nieautoryzowane transakcje płatnicze, jeżeli 
Posiadacz rachunku doprowadził do nich 
umyślnie albo w wyniku umyślnego lub 
będącego skutkiem rażącego niedbalstwa 
naruszenia przez Posiadacza karty co najmniej 
jednego z obowiązków, o których mowa 
w § 19. 
5. Od momentu zgłoszenia utraty, kradzieży, 
przywłaszczenia, nieuprawnionego użycia 
karty lub nieuprawnionego dostępu do karty, 
o którym mowa w § 20 ust. 1, PKO Bank 

Regulamin PRP 
§ 74 pkt 1 – PKO Bank 
Polski SA jest 
uprawniony do zmiany 
Regulaminu w 
przypadku:  
wprowadzenia nowych 
lub uchylenia bądź 
zmiany powszechnie 
obowiązujących 
przepisów prawa w 
zakresie dotyczącym 
rachunku 
podstawowego lub 
karty 
oraz 
zmiana porządkowa 

dostosowanie do 
Ustawy, 
doprecyzowanie 
postanowień  
oraz  
zmiana redakcyjna 
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odpowiedzialność za zobowiązania finansowe 
Posiadacza rachunku, powstałe w wyniku 
transakcji płatniczych dokonanych przed 
zgłoszeniem, o którym mowa w § 19 ust. 1, przy 
użyciu karty utraconej, skradzionej lub 
przywłaszczonej, nieuprawnionego użycia karty 
lub dostępu do karty do kwoty stanowiącej 
równowartość w walucie polskiej 50 EUR 
przeliczonej według średniego kursu 
ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski, 
obowiązującego w dniu dokonania transakcji, 
z zastrzeżeniem ust. 4. 
7. Jeżeli PKO Bank Polski SA nie zapewni 
możliwości dokonania zgłoszenia w sposób 
określony w § 20 ust. 1, Posiadacz rachunku nie 
odpowiada za zobowiązania finansowe powstałe 
w wyniku nieautoryzowanych transakcji 
płatniczej, chyba że Posiadacz rachunku 
doprowadził do nieautoryzowanych transakcji 
płatniczych umyślnie. 
8. W przypadku, gdy dyspozycja płatnicza jest 
inicjowana przez Posiadacza karty, PKO Bank 
Polski SA ponosi odpowiedzialność za 
niewykonanie lub nienależyte wykonanie 
transakcji płatniczej, o ile Posiadacz karty nie 
uchybił 13 miesięcznemu terminowi zgłoszenia 
dotyczącego niewykonania lub nienależytego 
wykonania transakcji płatniczej. 
Odpowiedzialność PKO Banku Polskiego SA jest 
wyłączona w przypadku siły wyższej lub jeżeli 
niewykonanie lub nienależyte wykonanie 
dyspozycji płatniczej wynika z innych przepisów 
prawa. 
9. Jeżeli PKO Bank Polski SA ponosi 
odpowiedzialność, zgodnie z ust. 7, PKO Bank 
Polski SA niezwłocznie przywraca rachunek 
podstawowy do stanu, jaki by istniał, gdyby nie 
miało miejsca niewykonanie lub nienależyte 
wykonanie transakcji płatniczej. 
10. W przypadku, gdy dyspozycja płatnicza jest 
inicjowana przez Odbiorcę lub za jego 
pośrednictwem, jeżeli dostawca Odbiorcy nie 
ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub 
nienależyte wykonanie transakcji płatniczej 
zgodnie z ustawą, odpowiedzialność ponosi PKO 
Bank Polski SA. Do odpowiedzialności PKO 
Banku Polskiego SA stosuje się odpowiednio 
postanowienia ust. 8. 
11. Odpowiedzialność PKO Banku Polskiego SA, 
o której mowa w ust. 9 i 10, obejmuje także 
opłaty i prowizje, którymi został obciążony 
Posiadacz rachunku w rezultacie niewykonania 
lub nienależytego wykonania transakcji 
płatniczej. 
12. Posiadacz rachunku jest uprawniony, w 
terminie 8 tygodni od daty obciążenia rachunku, 
do ubiegania się od PKO Banku Polskiego SA o 
zwrot kwoty autoryzowanej transakcji płatniczej 
bezgotówkowej zainicjowanej przez Odbiorcę lub 
za jego pośrednictwem, która została już 
wykonana, jeżeli spełnione są łącznie 
następujące warunki: 
1) w momencie autoryzacji nie została 

określona dokładna kwota transakcji 
płatniczej, oraz 

2) kwota transakcji płatniczej jest wyższa niż 
kwota, jakiej Posiadacz rachunku mógł się 
spodziewać uwzględniając rodzaj i wartość 
wcześniejszych transakcji płatniczych, 
warunki zawarte w umowie rachunku 
i istotne dla sprawy okoliczności. 

13. Na wniosek PKO Banku Polskiego SA 
Posiadacz rachunku jest zobowiązany 
przedstawić faktyczne okoliczności 
potwierdzające spełnienie warunków, o których 
mowa w ust. 12. Posiadacz rachunku nie może 
powoływać się na przyczyny związane z 
wymianą waluty, jeżeli został zastosowany kurs 
waluty zgodnie z § 33. 
14. W terminie 10 dni roboczych od daty 
otrzymania wniosku, o którym mowa w ust. 12, 
PKO Bank Polski SA dokona zwrotu na rachunek 

Polski SA przejmuje odpowiedzialność za 
zobowiązania finansowe Posiadacza 
rachunku, powstałe w wyniku 
nieautoryzowanych transakcji płatniczych, 
chyba że Posiadacz rachunku doprowadził do 
nich umyślnie. 
6. PKO Bank Polski SA może przejąć 
odpowiedzialność za zobowiązania finansowe 
Posiadacza rachunku, powstałe w wyniku 
transakcji płatniczych dokonanych przed 
zgłoszeniem, o którym mowa w § 20 ust. 1, 
przy użyciu karty utraconej, skradzionej lub 
przywłaszczonej, nieuprawnionego użycia 
karty lub dostępu do karty do kwoty 
stanowiącej równowartość w walucie polskiej 
50 EUR przeliczonej według średniego kursu 
ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski, 
obowiązującego w dniu dokonania transakcji, 
z zastrzeżeniem ust. 3-4. 
7. Jeżeli PKO Bank Polski SA nie zapewni 
możliwości dokonania zgłoszenia w sposób 
określony w § 20 ust. 1, Posiadacz rachunku 
nie odpowiada za zobowiązania finansowe 
powstałe w wyniku nieautoryzowanych 
transakcji płatniczych, chyba że Posiadacz 
rachunku doprowadził do nieautoryzowanych 
transakcji płatniczych umyślnie. 
8. W przypadku gdy PKO Bank Polski SA nie 
wymaga silnego uwierzytelnienia Posiadacz 
rachunku nie ponosi odpowiedzialności za 
nieautoryzowane transakcje płatnicze, chyba 
że działał umyślnie. Postanowienie obowiązuje 
od dnia wskazanego w Komunikacie nie 
później niż od dnia 14 września 2019 r. 
9. W przypadku, gdy dyspozycja płatnicza jest 
składana bezpośrednio przez Posiadacza 
karty, PKO Bank Polski SA ponosi 
odpowiedzialność za niewykonanie lub 
nienależyte wykonanie transakcji płatniczej, z 
zastrzeżeniem § 73 ust. 8, chyba że udowodni, 
że rachunek dostawcy Odbiorcy został 
uznany zgodnie z przepisami. 
Odpowiedzialność PKO Banku Polskiego SA 
jest wyłączona w przypadku siły wyższej lub 
jeżeli niewykonanie lub nienależyte wykonanie 
dyspozycji płatniczej wynika z innych 
przepisów prawa. 
10. Jeżeli PKO Bank Polski SA ponosi 
odpowiedzialność, zgodnie z ust. 9, PKO Bank 
Polski SA niezwłocznie przywraca rachunek 
podstawowy do stanu, jaki by istniał, gdyby 
nie miało miejsca niewykonanie lub 
nienależyte wykonanie transakcji płatniczej.  
W odniesieniu do uznania rachunku data 
waluty nie może być późniejsza od daty 
obciążenia tą kwotą. 
11. W przypadku, gdy dyspozycja płatnicza 
jest inicjowana przez Odbiorcę lub za jego 
pośrednictwem, jeżeli dostawca Odbiorcy nie 
ponosi odpowiedzialności za niewykonanie 
lub nienależyte wykonanie transakcji 
płatniczej zgodnie z ustawą, odpowiedzialność 
ponosi PKO Bank Polski SA. Do 
odpowiedzialności PKO Banku Polskiego SA 
stosuje się odpowiednio postanowienia ust.  
9-10. 
12. Odpowiedzialność PKO Banku Polskiego 
SA, o której mowa w ust. 9-10, obejmuje także 
opłaty i prowizje, którymi został obciążony 
Posiadacz rachunku w rezultacie 
niewykonania lub nienależytego wykonania 
transakcji płatniczej. 
13. Posiadacz rachunku jest uprawniony,  
w terminie 8 tygodni od daty obciążenia 
rachunku, do ubiegania się od PKO Banku 
Polskiego SA o zwrot kwoty autoryzowanej 
transakcji płatniczej bezgotówkowej 
zainicjowanej przez Odbiorcę lub za jego 
pośrednictwem, która została już wykonana, 
jeżeli spełnione są łącznie następujące 
warunki: 
1) w momencie autoryzacji nie została 
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pełnej kwoty transakcji płatniczej albo poda 
uzasadnienie odmowy dokonania zwrotu, 
wskazując na organy, do których Posiadacz 
rachunku może się odwołać w tej sprawie, jeżeli 
nie zgadza się z przedstawionym uzasadnieniem. 
15. Posiadacz rachunku nie ma prawa do zwrotu, 
o którym mowa w ust. 12 w przypadku, gdy 
udzielił zgody na wykonanie transakcji płatniczej 
bezpośrednio PKO Bankowi Polskiemu SA oraz 
informacja o przyszłej transakcji płatniczej 
została dostarczona lub udostępniona 
Posiadaczowi karty przez PKO Bank Polski SA 
lub Odbiorcę, w uzgodniony sposób, co najmniej 
4 tygodnie przed terminem wykonania 
dyspozycji płatniczej lub była udostępniona 
Posiadaczowi rachunku przez PKO Bank Polski 
SA lub Odbiorcę, w uzgodniony sposób, przez 
okres, co najmniej 4 tygodni przed terminem 
wykonania dyspozycji płatniczej. 
 

określona dokładna kwota transakcji 
płatniczej, oraz 

2) kwota transakcji płatniczej jest wyższa niż 
kwota, jakiej Posiadacz rachunku mógł się 
spodziewać uwzględniając rodzaj i 
wartość wcześniejszych transakcji 
płatniczych, warunki zawarte w umowie 
rachunku i istotne dla sprawy 
okoliczności. 

14. Na wniosek PKO Banku Polskiego SA 
Posiadacz rachunku jest zobowiązany 
przedstawić faktyczne okoliczności 
potwierdzające spełnienie warunków, o 
których mowa w ust. 13. Posiadacz rachunku 
nie może powoływać się na przyczyny 
związane z wymianą waluty, jeżeli został 
zastosowany kurs waluty zgodnie z § 33. 
15. W terminie 10 dni roboczych od daty 
otrzymania wniosku, o którym mowa w ust. 
14, PKO Bank Polski SA dokona zwrotu na 
rachunek pełnej kwoty transakcji płatniczej 
albo poda uzasadnienie odmowy dokonania 
zwrotu, wskazując na organy, do których 
Posiadacz rachunku może się odwołać w tej 
sprawie, jeżeli nie zgadza się z 
przedstawionym uzasadnieniem. 
16. Posiadacz rachunku nie ma prawa do 
zwrotu, o którym mowa w ust. 15, gdy udzielił 
zgody na wykonanie transakcji płatniczej 
bezpośrednio PKO Bankowi Polskiemu SA 
oraz informacja o przyszłej transakcji 
płatniczej została dostarczona lub 
udostępniona Posiadaczowi karty przez PKO 
Bank Polski SA lub Odbiorcę, w uzgodniony 
sposób, co najmniej 4 tygodnie przed 
terminem wykonania dyspozycji płatniczej.  
17. W przypadku, w którym PKO Bank Polski 
SA udowodni okoliczności, o których mowa w 
ust. 4 lub fakt autoryzowania transakcji, PKO 
Bank Polski SA jest uprawniony do potrącenia 
z rachunku podstawowego Posiadacza 
rachunku kwoty, którą uznał rachunek w 
wyniku zgłoszenia, o którym mowa w ust. 1, o 
czym PKO Bank Polski SA poinformuje 
Posiadacza rachunku. 

§ 34 ust. 2 
„2. Blokada, o której mowa w ust. 1, jest 
anulowana w momencie rozliczenia transakcji 
płatniczej lub po upływie 7 dni od dnia 
dokonania transakcji płatniczej, jeżeli PKO Bank 
Polski SA nie otrzyma potwierdzenia rozliczenia 
transakcji płatniczej. W przypadku nieotrzymania 
potwierdzenia rozliczenia transakcji płatniczej 
w terminie 7 dni, PKO Bank Polski SA może 
obciążyć Posiadacza rachunku kwotą transakcji 
płatniczej oraz należnymi opłatami i prowizjami 
w terminie późniejszym, po otrzymaniu 
potwierdzenia rozliczenia transakcji płatniczej, 
przy czym obciążenie dokonywane jest z datą 
dokonania transakcji płatniczej.” 

§ 34 ust. 2 
„2. Blokada, o której mowa w ust. 1, jest 
anulowana w momencie rozliczenia transakcji 
płatniczej lub po upływie 7 dni od dnia jej 
ustanowienia, jeżeli PKO Bank Polski SA nie 
otrzyma potwierdzenia rozliczenia transakcji 
płatniczej. W przypadku nieotrzymania 
potwierdzenia rozliczenia transakcji płatniczej 
w terminie 7 dni, PKO Bank Polski SA może 
obciążyć Posiadacza rachunku kwotą 
transakcji płatniczej oraz należnymi opłatami i 
prowizjami w terminie późniejszym, po 
otrzymaniu potwierdzenia rozliczenia 
transakcji płatniczej.” 
 

zmiana porządkowa doprecyzowanie 
postanowień 
oraz 
usunięcie 
nadmiarowych 
postanowień 

§ 34 ust. 4  
„4. Blokada, o której mowa w ust. 1, w przypadku 
transakcji płatniczych dokonanych w walutach 
obcych jest ustanawiana w oparciu o kursy 
z dnia ich dokonania stosowane przez 
organizację płatniczą w ramach, której wydana 
została karta. Kursy walutowe zastosowane przy 
ustanawianiu blokady mogą być różne w 
odniesieniu do kursów zastosowanych przy 
rozliczeniu opisanym w § 33, co może 
spowodować przekroczenie środków na 
rachunku podstawowym.” 
 

§ 34 ust. 4 
„4. Blokada, o której mowa w ust. 1, w 
przypadku transakcji płatniczych dokonanych 
w walutach obcych jest ustanawiana w 
oparciu o kursy z dnia ich dokonania 
stosowane przez organizację płatniczą w 
ramach, której wydana została karta. Kursy 
walutowe zastosowane przy ustanawianiu 
blokady mogą być różne w odniesieniu do 
kursów zastosowanych przy rozliczeniu, o 
którym mowa w § 33, co może spowodować 
przekroczenie środków na rachunku 
podstawowym.” 

zmiana porządkowa zmiana redakcyjna 

§ 35 
„1. Klient, z zastrzeżeniem § 4 ust. 2, może: 
1) składać dyspozycje dotyczące rachunku 

podstawowego i innych usług powiązanych 
z tym rachunkiem w PKO Banku Polskim SA,  

2) składać dyspozycje płatnicze wykonywane 
na terytorium EOG czyli dysponować 

§ 35  
„1. Klient, z zastrzeżeniem § 4 ust. 2, może: 
1) składać dyspozycje dotyczące rachunku 

podstawowego i innych usług 
powiązanych z tym rachunkiem w PKO 
Banku Polskim SA,  

2) składać dyspozycje płatnicze 
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środkami pieniężnymi znajdującymi się na 
rachunku podstawowym do wysokości 
wolnych środków z uwzględnieniem limitów 
dla usługi bankowości elektronicznej lub 
usługi bankowości telefonicznej oraz limitów, 
o których mowa w § 27. 

2. Dyspozycja, której złożenie dopuszcza PKO 
Bank Polski SA, zostanie zrealizowana pod 
warunkiem wyrażenia zgody (autoryzacji) przez 
Klienta w jeden ze wskazanych poniżej 
sposobów: 
1) złożenie podpisu na dokumencie 

papierowym, lub 
2) zgodnie z zasadami wskazanymi w 

Szczegółowych warunkach, o których mowa 
w § 1 ust. 3, lub  

3) w innej uzgodnionej przez PKO Bank Polski 
SA z Klientem formie. 

3. Posiadacz rachunku może składać dyspozycje 
do rachunku podstawowego drogą 
korespondencyjną, o ile zostaną one pozytywnie 
zweryfikowane przez PKO Bank Polski SA w 
zakresie złożenia podpisu zgodnie ze wzorem 
podpisu złożonym w PKO Banku Polskim SA, 
z wyłączeniem przelewów 
zagranicznych/walutowych. 
4. Spełnienie warunku zgodności wzoru podpisu, 
nie jest wymagane, w przypadku gdy tożsamość 
Posiadacza rachunku i własnoręczność jego 
podpisu zostanie poświadczona w sposób 
określony w § 7 ust. 5-6. 
5. Dyspozycja nie zostanie zrealizowana przez 
PKO Bank Polski SA w przypadku: 
1) braku uprawnień osoby składającej 

dyspozycję,  
2) niezgodności podpisu na dyspozycji ze 

wzorem podpisu osoby składającej 
dyspozycję złożonym w PKO Banku Polskim 
SA, z wyjątkiem dyspozycji, na których 
podpis został poświadczony w sposób 
określony w § 7 ust. 5-6, 

3) nieprzedstawienia ważnego dokumentu 
stwierdzającego tożsamość lub innego 
instrumentu wymaganego przez PKO Bank 
Polski SA do weryfikacji Posiadacza 
rachunku, 

4) nieprzedstawienia albo nieterminowego 
przesyłania dokumentów niezbędnych ze 
względu na rodzaj składanej dyspozycji, 

5) braku poprawnej weryfikacji Posiadacza 
rachunku w przypadku dyspozycji 
autoryzowanych w sposób określony w ust. 
2. 

6. W zakresie ustalenia momentu otrzymania 
dyspozycji płatniczej zastosowanie mają 
postanowienia Ogólnych warunków 
prowadzenia rachunków bankowych i 
świadczenia usług dla Klientów indywidualnych 
przez PKO Bank Polski SA (Ogólne warunki) w 
rozdziale dotyczącym przyjęcia dyspozycji.  
7. Dyspozycja płatnicza złożona z przyszłą datą 
realizacji przypadającą na dzień niebędący dla 
PKO Banku Polskiego SA dniem roboczym, 
będzie wykonana w pierwszym dniu roboczym 
następującym po tym dniu.” 

wykonywane na terytorium EOG czyli 
dysponować środkami pieniężnymi 
znajdującymi się na rachunku 
podstawowym do wysokości wolnych 
środków z uwzględnieniem limitów dla 
usługi bankowości elektronicznej lub 
usługi bankowości telefonicznej oraz 
limitów, o których mowa w § 26. 

2. Przed przyjęciem dyspozycji Klienta, PKO 
Bank Polski SA uwierzytelnia lub silnie 
uwierzytelnia Klienta. 
3. Dyspozycja, której złożenie dopuszcza PKO 
Bank Polski SA, zostanie zrealizowana pod 
warunkiem wyrażenia zgody (autoryzacji) 
przez Klienta w jeden ze wskazanych poniżej 
sposobów: 
1) złożenie podpisu na dokumencie 

papierowym, lub 
2) zgodnie z zasadami wskazanymi  

w Szczegółowych warunkach, lub  
3) w innej uzgodnionej przez PKO Bank 

Polski SA z Klientem formie. 
4. Posiadacz rachunku może składać 
dyspozycje do rachunku podstawowego 
drogą korespondencyjną, o ile zostaną one 
pozytywnie zweryfikowane przez PKO Bank 
Polski SA w zakresie złożenia podpisu zgodnie 
ze wzorem podpisu złożonym w PKO Banku 
Polskim SA, z wyłączeniem przelewów 
zagranicznych. 
5. Spełnienie warunku zgodności wzoru 
podpisu, nie jest wymagane, w przypadku gdy 
tożsamość Posiadacza rachunku 
i własnoręczność jego podpisu zostanie 
poświadczona w sposób określony w § 7 
ust. 5-6. 
6. Dyspozycja nie zostanie zrealizowana przez 
PKO Bank Polski SA w przypadku: 
1) braku uprawnień osoby składającej 

dyspozycję,  
2) niezgodności podpisu na dyspozycji ze 

wzorem podpisu osoby składającej 
dyspozycję złożonym w PKO Banku 
Polskim SA, z wyjątkiem dyspozycji, na 
których podpis został poświadczony 
w sposób określony w § 7 ust. 5-6, o ile 
PKO Bank Polski SA dokonuje weryfikacji 
zgodności wzoru podpisu, 

3) nieprzedstawienia ważnego dokumentu 
stwierdzającego tożsamość lub 
instrumentu wymaganego przez PKO 
Bank Polski SA do uwierzytelnienia 
Posiadacza rachunku, 

4) nieprzedstawienia albo nieterminowego 
przesyłania dokumentów niezbędnych ze 
względu na rodzaj składanej dyspozycji, 

5) braku poprawnie wyrażonej zgody dla 
dyspozycji składanych w sposób 
określony w ust. 3. 

7. Dyspozycja płatnicza złożona z przyszłą 
datą realizacji przypadającą na dzień 
niebędący dla PKO Banku Polskiego SA dniem 
roboczym, będzie wykonana w pierwszym 
dniu roboczym następującym po tym dniu.” 
 

lub uchylenia bądź 
zmiany powszechnie 
obowiązujących 
przepisów prawa w 
zakresie dotyczącym 
rachunku 
podstawowego lub 
karty 
oraz 
zmiana porządkowa 

§ 36 ust. 1 
„1. Warunkiem przyjęcia przez PKO Bank Polski 
SA dyspozycji płatniczej jest jej autoryzowanie 
przez Posiadacza rachunku w jeden ze sposobów 
wskazanych w § 35 ust. 2.” 
 

§ 36 ust. 1 
„1. Warunkiem przyjęcia przez PKO Bank 
Polski SA dyspozycji płatniczej jest wyrażenie 
zgody (autoryzowanie) przez Posiadacza 
rachunku w jeden ze sposobów wskazanych  
w § 35 ust. 3.” 

zmiana porządkowa doprecyzowanie 
postanowień 

§ 37  
„1. PKO Bank Polski SA identyfikuje Odbiorcę 
(będącego Posiadaczem rachunku), na rzecz 
którego realizowana jest dyspozycja płatnicza 
i wykonuje ją wyłącznie na podstawie 
wskazanego w dyspozycji numeru rachunku 
bankowego Odbiorcy, w strukturze IBAN albo 
NRB (zgodnego z wymogami określonymi w 
odrębnych przepisach), stanowiącego unikatowy 
identyfikator Posiadacza rachunku. PKO Bank 

§ 37  
„1. PKO Bank Polski SA identyfikuje 
Posiadacza rachunku, na rzecz którego 
realizowana jest dyspozycja płatnicza 
i wykonuje ją wyłącznie na podstawie 
wskazanego w dyspozycji numeru rachunku, 
w strukturze IBAN albo NRB (zgodnego z 
wymogami określonymi w odrębnych 
przepisach), stanowiącego unikatowy 
identyfikator Posiadacza rachunku. PKO Bank 
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Polski SA nie weryfikuje zgodności danych 
Odbiorcy podanych w dyspozycji płatniczej z 
danymi Posiadacza rachunku. 
2. PKO Bank Polski SA odmawia realizacji 
dyspozycji płatniczej, w przypadkach 
wskazanych w § 35 ust. 5 oraz w przypadku: 
1) gdy dyspozycja jest niezrozumiała, 

nieczytelna, nietrwała, lub 
2) braku wymaganych danych, w 

szczególności występowania niezgodności 
pomiędzy kwotami wpisanymi słownie i 
cyfrowo, lub stwierdzenia, że wskazany w 
dyspozycji unikatowy identyfikator Odbiorcy 
nie spełnia wymogów wskazanych w ust. 1, 
lub 

3) postanowienia wydanego przez uprawniony 
organ, zakazującego dokonywania wypłat 
z rachunku, lub 

4) gdy kwota wolnych środków na rachunku 
jest niewystarczająca na pokrycie kwoty 
dyspozycji oraz należnych prowizji lub opłat,  
lub 

5) gdy kwota transakcji płatniczej przewyższa 
limit (ilościowy lub kwotowy) ustalony przez 
PKO Bank Polski SA lub Posiadacza 
rachunku dla danych transakcji płatniczych.  

3. PKO Bank Polski SA niezwłocznie powiadamia 
Posiadacza rachunku, w uzgodniony sposób, o 
odmowie wykonania dyspozycji płatniczej, 
przyczynach tej odmowy oraz, w stosownych 
przypadkach, o sposobie skorygowania 
nieprawidłowości, chyba, że informacja taka 
naruszałaby powszechnie obowiązujące przepisy 
prawa.  
4. Jeżeli zlecenie płatnicze zostało złożone w 
Oddziale lub w Agencji, informacja o odmowie 
jest od razu przekazywana bezpośrednio 
Posiadaczowi rachunku. 
5. Po otrzymaniu dyspozycji płatniczej, jeżeli 
zlecenie płatnicze zostało złożone w Oddziale lub 
Agencji, PKO Bank Polski SA, niezależnie od 
obowiązków określonych w § 82, na żądanie 
Posiadacza rachunku dostarcza w uzgodnionej 
formie potwierdzenie przyjęcia tej dyspozycji do 
realizacji. 
6. Posiadacz rachunku może odwołać 
dyspozycję płatniczą do końca dnia 
poprzedzającego dzień rozpoczęcia jej 
wykonywania przez PKO Bank Polski SA, a jeśli 
możliwości techniczne na to pozwalają, 
Posiadacz rachunku może zrezygnować z jej 
realizacji również w dniu jej wykonania przez 
PKO Bank Polski SA.” 
 
Warunki korzystania z usługi „zlecenie zmienne”  
pkt 6 
„6. PKO Bank Polski SA nie zrealizuje Zlecenia 
zmiennego na rzecz Odbiorcy, jeśli: 
a) kwota jednostkowej transakcji w ramach 

Zlecenia zmiennego wynikająca z 
przekazanej przez Odbiorcę informacji: 
 w dniu płatności ustalonym zgodnie 

z pkt 4-5 przekracza saldo rachunku 
bankowego Płatnika wskazanego 
w wydanym przez Płatnika Zleceniu 
zmiennym, 

 przewyższa ustalony przez Płatnika 
w Zleceniu zmiennym limit, 

b) Płatnik nie potwierdzi w terminie realizacji 
jednostkowej transakcji w ramach Zlecenia 
zmiennego w przypadku o którym mowa w 
pkt 4 lit. a lub pkt 5 albo przed dniem 
realizacji jednostkowej transakcji w ramach 
Zlecenia zmiennego odwoła to zlecenie. 
W każdym z powyższych przypadków, PKO 
Bank Polski SA nie będzie podejmował 
kolejnych działań w celu zrealizowania 
jednostkowej transakcji w ramach Zlecenia 
zmiennego. 

Polski SA nie weryfikuje zgodności danych 
Odbiorcy podanych w dyspozycji płatniczej  
z danymi Posiadacza rachunku. 
2. PKO Bank Polski SA odmawia realizacji 
dyspozycji płatniczej, w przypadkach 
wskazanych w § 35 ust. 6 oraz w przypadku: 
1) gdy dyspozycja jest niezrozumiała, 

nieczytelna, nietrwała, lub 
2) braku wymaganych danych, w 

szczególności występowania 
niezgodności pomiędzy kwotami 
wpisanymi słownie i cyfrowo, lub 
stwierdzenia, że wskazany w dyspozycji 
unikatowy identyfikator nie spełnia 
wymogów wskazanych w ust. 1, lub 

3) postanowienia wydanego przez 
uprawniony organ, zakazującego 
dokonywania wypłat z rachunku, lub 

4) gdy kwota wolnych środków na rachunku 
jest niewystarczająca na pokrycie kwoty 
dyspozycji oraz należnych prowizji lub 
opłat, lub 

5) gdy kwota transakcji płatniczej 
przewyższa limit (ilościowy lub kwotowy) 
ustalony przez PKO Bank Polski SA lub 
Posiadacza rachunku dla danych 
transakcji płatniczych, 

6) gdy obowiązek odmowy wykonania 
dyspozycji wynika z powszechnie 
obowiązujących przepisów prawa.  

3. PKO Bank Polski SA niezwłocznie 
powiadamia Posiadacza rachunku, w 
uzgodniony sposób, o odmowie wykonania 
dyspozycji płatniczej, przyczynach tej odmowy 
oraz, w stosownych przypadkach, o sposobie 
skorygowania nieprawidłowości, chyba, że 
informacja taka naruszałaby powszechnie 
obowiązujące przepisy prawa.  
4. Jeżeli zlecenie płatnicze zostało złożone w 
Oddziale lub w Agencji, informacja o odmowie 
jest od razu przekazywana bezpośrednio 
Posiadaczowi rachunku. 
5. Po otrzymaniu dyspozycji płatniczej, jeżeli 
zlecenie płatnicze zostało złożone w Oddziale 
lub Agencji, PKO Bank Polski SA, niezależnie 
od obowiązków określonych w § 84 ust. 1, na 
żądanie Posiadacza rachunku dostarcza w 
uzgodnionej formie potwierdzenie przyjęcia tej 
dyspozycji do realizacji. 
6. Posiadacz rachunku może odwołać 
dyspozycję płatniczą do końca dnia 
poprzedzającego dzień rozpoczęcia jej 
wykonywania przez PKO Bank Polski SA, a 
jeśli możliwości techniczne na to pozwalają, 
Posiadacz rachunku może zrezygnować z jej 
realizacji również w dniu jej wykonania przez 
PKO Bank Polski SA, z zastrzeżeniem ust. 7. 
7. W przypadku, gdy transakcja płatnicza jest 
inicjowana przez dostawcę świadczącego 
usługę inicjowania płatności lub przez 
Odbiorcę lub za jego pośrednictwem 
Posiadacz rachunku nie może odwołać 
dyspozycji płatniczej po udzieleniu dostawcy 
świadczącemu usługę inicjowania płatności 
zgody na zainicjowanie transakcji płatniczej 
albo po udzieleniu Odbiorcy zgody na 
wykonanie transakcji płatniczej.” 

przepisów prawa w 
zakresie dotyczącym 
rachunku 
podstawowego lub 
karty 
oraz 
zmiana porządkowa 

§ 39 
„1. W przypadku gdy dyspozycja płatnicza jest 

§ 39 
„1. W przypadku gdy dyspozycja płatnicza jest 

Regulamin PRP 
§ 74 pkt 1 – PKO Bank 

dostosowanie do 
Ustawy 
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składana bezpośrednio przez Posiadacza 
rachunku, PKO Bank Polski SA ponosi 
odpowiedzialność, z uwzględnieniem § 31, za 
niewykonanie lub nieprawidłowe wykonanie 
dyspozycji płatniczej, o ile Posiadacz rachunku 
nie uchybił 13 miesięcznemu terminowi 
zgłoszenia dotyczącego niewykonania lub 
nienależytego wykonania transakcji płatniczej, z 
zastrzeżeniem ust. 5-6. 
2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 PKO 
Bank Polski SA, niezwłocznie przywraca 
rachunek Posiadacza do stanu, jaki istniałby, 
gdyby nie miało miejsca niewykonanie lub 
nieprawidłowe wykonanie dyspozycji płatniczej. 
3. Odpowiedzialność PKO Banku Polskiego SA, o 
której mowa w ust. 1, obejmuje także opłaty 
i prowizje, którymi został obciążony Posiadacz 
rachunku w rezultacie niewykonania lub 
nienależytego wykonania transakcji płatniczej. 
4. PKO Bank Polski SA jest obowiązany 
niezwłocznie, nie później jednak niż do końca 
następnego dnia roboczego po stwierdzeniu 
nieautoryzowanej transakcji płatniczej, którą 
został obciążony rachunek Posiadacza rachunku 
lub po otrzymaniu stosownego zgłoszenia, 
z wyjątkiem przypadku gdy PKO Bank Polski SA 
ma uzasadnione i należycie udokumentowane 
podstawy, aby podejrzewać oszustwo i 
poinformuje o tym na piśmie organy powołane 
do ścigania przestępstw, zwrócić Posiadaczowi 
rachunku kwotę nieautoryzowanej transakcji 
płatniczej albo przywrócić rachunek Posiadacza 
rachunku do stanu jaki istniałby, gdyby nie 
miała miejsca nieautoryzowana transakcja 
płatnicza, chyba że Posiadacz rachunku uchybił 
13 miesięcznemu terminowi zgłoszenia. 
Posiadacz rachunku odpowiada za 
nieautoryzowane transakcje płatnicze w pełnej 
wysokości, jeżeli doprowadził do nich umyślnie. 
5. PKO Bank Polski SA nie ponosi 
odpowiedzialności za niewykonanie lub 
nienależyte wykonanie transakcji płatniczej w 
przypadku siły wyższej lub jeżeli niewykonanie 
lub nienależyte wykonanie dyspozycji płatniczej 
wynika z przepisów prawa.  
6. Jeżeli unikatowy identyfikator podany przez 
Posiadacza rachunku jest nieprawidłowy, PKO 
Bank Polski SA nie ponosi odpowiedzialności za 
niewykonanie lub nieprawidłowe wykonanie 
dyspozycji płatniczej na podstawie przepisów 
ustawy, lecz na żądanie Posiadacza rachunku 
podejmuje starania w celu odzyskania kwoty 
transakcji płatniczej, w trybie wskazanym w 
ustawie. 
7. W przypadku, gdy Posiadacz rachunku złoży 
żądanie zwrotu kwoty transakcji płatniczej po 
wysłaniu środków pieniężnych do innego banku 
lub po przekazaniu ich Odbiorcy, z wyjątkiem 
przypadku opisanego w ust. 6 PKO Bank Polski 
SA zwróci środki Posiadaczowi rachunku pod 
warunkiem ich otrzymania z innego banku lub 
zgody Odbiorcy na ich zwrot, z upoważnieniem 
do obciążenia rachunku Odbiorcy zwracaną 
kwotą. 
8. Zwrot, o którym mowa w ust. 6 i 7 nie 
obejmuje prowizji i opłat pobranych od 
Posiadacza rachunku z tytułu wykonania 
pierwotnej transakcji płatniczej i jest 
dokonywany na rachunek obciążony w wyniku 
realizacji pierwotnej transakcji płatniczej albo w 
formie gotówkowej, zgodnie z formą realizacji 
pierwotnej transakcji . Jeśli rachunek został 
zamknięty albo pierwotne rozliczenie nastąpiło w 
formie gotówkowej, Odbiorca po zgłoszeniu się 
do Oddziału może wskazać inny rachunek 
prowadzony w PKO Banku Polskim SA albo 
wypłacić środki w gotówce. 
9. W przypadku, gdy inny bank, który w ramach 
realizacji dyspozycji płatniczej swojego klienta 
przekazał środki do PKO Banku Polskiego SA, 
zwrócił się z prośbą o ich zwrot, PKO Bank Polski 
SA zwraca środki pod warunkiem, że środki nie 

składana bezpośrednio przez Posiadacza 
rachunku, PKO Bank Polski SA ponosi 
odpowiedzialność, za niewykonanie lub 
nieprawidłowe wykonanie dyspozycji 
płatniczej, z zastrzeżeniem ust. 8-9, chyba że 
PKO Bank Polski SA udowodni, że rachunek 
banku Odbiorcy został uznany zgodnie z 
przepisami ustawy. 
2. Postanowienia ust. 1 nie mają 
zastosowania, jeśli Posiadacz rachunku 
uchybił 13 miesięcznemu terminowi 
zgłoszenia dotyczącego niewykonania lub 
nienależytego wykonania transakcji płatniczej. 
3. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 PKO 
Bank Polski SA, niezwłocznie przywraca 
rachunek Posiadacza rachunku do stanu, jaki 
istniałby, gdyby nie miało miejsca 
niewykonanie lub nieprawidłowe wykonanie 
dyspozycji płatniczej. Data waluty w 
odniesieniu do uznania rachunku nie może 
być późniejsza od daty obciążenia tą kwotą. 
4. W przypadku gdy dyspozycja płatnicza jest 
składana przez Posiadacza rachunku do 
dostawcy świadczącego usługę inicjowania 
transakcji płatniczej, PKO Bank Polski SA 
zwraca Posiadaczowi rachunku kwotę 
niewykonanej lub nienależycie wykonanej 
transakcji płatniczej, a w razie potrzeby 
przywraca obciążony rachunek płatniczy do 
stanu, jaki istniałby, gdyby nie miało miejsca 
jej nienależyte wykonanie. 
5. Odpowiedzialność PKO Banku Polskiego 
SA, o której mowa w ust. 1, obejmuje także 
opłaty i prowizje oraz odsetki, którymi został 
obciążony Posiadacz rachunku w rezultacie 
niewykonania lub nienależytego wykonania 
transakcji płatniczej. 
6. PKO Bank Polski SA niezwłocznie, nie 
później jednak niż do końca następnego dnia 
roboczego po dniu stwierdzenia wystąpienia 
nieautoryzowanej transakcji płatniczej, którą 
został obciążony rachunek Posiadacza 
rachunku lub po otrzymaniu stosownego 
zgłoszenia, z wyjątkiem przypadku gdy PKO 
Bank Polski SA ma uzasadnione i należycie 
udokumentowane podstawy, aby podejrzewać 
oszustwo i poinformuje o tym w formie 
pisemnej organy powołane do ścigania 
przestępstw, zwraca Posiadaczowi rachunku 
kwotę nieautoryzowanej transakcji płatniczej 
albo przywraca rachunek Posiadacza 
rachunku do stanu, jaki istniałby, gdyby nie 
miała miejsca nieautoryzowana transakcja 
płatnicza, chyba że Posiadacz rachunku 
uchybił 13 miesięcznemu terminowi 
zgłoszenia. W odniesieniu do uznania 
rachunku data waluty nie może być późniejsza 
od daty obciążenia tą kwotą. Posiadacz 
rachunku odpowiada za nieautoryzowane 
transakcje płatnicze w pełnej wysokości, jeżeli 
doprowadził do nich umyślnie albo w wyniku 
umyślnego lub będącego skutkiem rażącego 
niedbalstwa naruszenia co najmniej jednego z 
obowiązków wynikających z ustawy. 
7. W przypadku gdy PKO Bank Polski SA nie 
wymaga silnego uwierzytelnienia Posiadacz 
rachunku nie ponosi odpowiedzialności za 
nieautoryzowane transakcje płatnicze, chyba 
że działał umyślnie. Postanowienie obowiązuje 
od dnia wskazanego w Komunikacie nie 
później niż od dnia 14 września 2019 r.  
8. Odpowiedzialność PKO Banku Polskiego SA 
za niewykonanie lub nienależyte wykonanie 
transakcji płatniczych jest wyłączona w 
przypadku siły wyższej lub jeżeli niewykonanie 
lub nienależyte wykonanie dyspozycji 
płatniczej wynika z innych przepisów prawa.  
9. Jeżeli unikatowy identyfikator podany przez 
Posiadacza rachunku jest nieprawidłowy, PKO 
Bank Polski SA nie ponosi odpowiedzialności 
za niewykonanie lub nieprawidłowe 
wykonanie dyspozycji płatniczej na podstawie 

Polski SA jest 
uprawniony do zmiany 
Regulaminu w 
przypadku:  
wprowadzenia nowych 
lub uchylenia bądź 
zmiany powszechnie 
obowiązujących 
przepisów prawa w 
zakresie dotyczącym 
rachunku 
podstawowego lub 
karty 
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zostały przekazane Posiadaczowi rachunku albo 
PKO Bank Polski SA nie powiadomił Posiadacza 
rachunku o wpływie środków na jego rzecz. Jeśli 
środki zostały przekazane Posiadaczowi 
rachunku albo został on powiadomiony o 
wpływie środków, PKO Bank Polski SA dokona 
ich zwrotu pod warunkiem otrzymania od 
Posiadacza rachunku zgody na ich zwrot, z 
upoważnieniem do obciążenia rachunku 
zwracaną kwotą. 
10. W przypadku, gdy prośba o zwrot, o której 
mowa w ust. 9 wynika ze wskazania w transakcji 
płatniczej nieprawidłowego unikatowego 
identyfikatora Odbiorcy, a Posiadacz rachunku 
nie dokona zwrotu środków w terminie 
wskazanym przez PKO Bank Polski SA w 
pisemnym zawiadomieniu, PKO Bank Polski SA 
przekazuje dane Posiadacza rachunku do banku 
zleceniodawcy w terminach i zakresie 
wskazanym w ustawie. 
11. PKO Bank Polski SA, w ramach korygowania 
zarejestrowanych nieprawidłowo transakcji na 
rachunku, może bez wezwania Posiadacza 
rachunku oraz bez jego odrębnej dyspozycji 
uznać lub obciążyć rachunek, z zastrzeżeniem, że 
obciążenie nie może spowodować zadłużenia 
przeterminowanego na tym rachunku.” 
 

przepisów ustawy, lecz na żądanie Posiadacza 
rachunku podejmuje działania w celu 
odzyskania kwoty transakcji płatniczej, w 
trybie wskazanym w ustawie. 
10. W przypadku, gdy Posiadacz rachunku 
złoży żądanie zwrotu kwoty transakcji 
płatniczej po wysłaniu środków pieniężnych 
do innego banku lub po przekazaniu ich 
Odbiorcy, z wyjątkiem przypadku o którym 
mowa w ust. 8, PKO Bank Polski SA zwróci 
środki Posiadaczowi rachunku pod warunkiem 
ich otrzymania z innego banku lub zgody 
Odbiorcy na ich zwrot, z upoważnieniem do 
obciążenia rachunku Odbiorcy zwracaną 
kwotą. 
11. Zwrot, o którym mowa w ust. 9-10, § 58 
ust. 4 oraz § 59 nie obejmuje prowizji i opłat 
pobranych od Posiadacza rachunku z tytułu 
wykonania pierwotnej dyspozycji płatniczej i 
jest dokonywany na rachunek obciążony w 
wyniku realizacji pierwotnej transakcji 
płatniczej albo w formie gotówkowej, zgodnie 
z formą realizacji pierwotnej transakcji. Jeśli 
rachunek został zamknięty albo pierwotne 
rozliczenie nastąpiło w formie gotówkowej, 
Posiadacz rachunku po zgłoszeniu się do 
Oddziału może wskazać inny rachunek 
prowadzony w PKO Banku Polskim SA albo 
wypłacić środki w gotówce. 
12. W przypadku, gdy inny bank, który w 
ramach realizacji dyspozycji płatniczej 
swojego klienta przekazał środki finansowe do 
PKO Banku Polskiego SA, zwrócił się z prośbą 
o ich zwrot, PKO Bank Polski SA zwraca 
środki pod warunkiem, że środki nie zostały 
przekazane Posiadaczowi rachunku albo PKO 
Bank Polski SA nie powiadomił Posiadacza 
rachunku o wpływie środków na jego rzecz. 
Jeśli środki zostały przekazane Posiadaczowi 
rachunku albo został on powiadomiony o 
wpływie środków, PKO Bank Polski SA 
dokona ich zwrotu pod warunkiem otrzymania 
od Posiadacza rachunku zgody na ich zwrot,  
z upoważnieniem do obciążenia rachunku 
zwracaną kwotą. 
13. W przypadku, gdy prośba o zwrot, o której 
mowa w ust. 11 wynika ze wskazania w 
transakcji płatniczej nieprawidłowego 
unikatowego identyfikatora Odbiorcy, a 
Posiadacz rachunku nie dokona zwrotu 
środków w terminie wskazanym przez PKO 
Bank Polski SA w pisemnym zawiadomieniu, 
PKO Bank Polski SA przekazuje dane 
Posiadacza rachunku na żądanie do banku 
zleceniodawcy w terminach i zakresie 
wskazanym w ustawie. 
14. Jeżeli PKO Bank Polski SA otrzymał środki 
pieniężne na rzecz Posiadacza rachunku, 
zgodnie z przepisami ustawy, ponosi 
odpowiedzialność wobec Posiadacza 
rachunku za niewykonanie lub nienależyte 
wykonanie transakcji płatniczej. PKO Bank 
Polski SA niezwłocznie przekazuje do 
dyspozycji Posiadacza rachunku kwotę 
transakcji płatniczej albo uznaje rachunek 
odpowiednio kwotą w celu doprowadzenia 
rachunku płatniczego do stanu, jaki istniałby, 
gdyby nie miało miejsca niewykonanie lub 
nienależyte wykonanie transakcji płatniczej.  
W przypadku uznania rachunku płatniczego 
Posiadacza rachunku data waluty nie może 
być późniejsza od daty waluty, z którą kwota 
zostałaby uznana, gdyby transakcja została 
wykonana zgodnie z ustawą. W przypadku 
gdy transakcja płatnicza jest wykonywana z 
opóźnieniem PKO Bank Polski SA zapewnia na 
wniosek dostawcy płatnika, działającego w 
imieniu płatnika aby data waluty w 
odniesieniu do uznania rachunku płatniczego 
Posiadacza rachunku nie była późniejsza od 
daty waluty, z którą kwota zostałaby uznana 
gdyby transakcja została wykonana 
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prawidłowo. 
15. PKO Bank Polski SA, w ramach 
korygowania zarejestrowanych 
nieprawidłowo transakcji na rachunku, może 
bez wezwania Posiadacza rachunku oraz bez 
jego odrębnej dyspozycji uznać lub obciążyć 
rachunek, z zastrzeżeniem, że obciążenie nie 
może spowodować zadłużenia 
przeterminowanego na tym rachunku.” 

Rozdział 3. 
Rozliczenie dyspozycji płatniczej 

Rozdział 3. Zasady rozliczania transakcji 
płatniczych 

zmiana porządkowa zmiana redakcyjna 

§ 40  
„1. PKO Bank Polski SA udostępnia 
Posiadaczowi rachunku kwotę transakcji 
płatniczej niezwłocznie po uznaniu rachunku 
PKO Banku Polskiego SA tą kwotą. 
2. PKO Bank Polski SA udostępnia 
Posiadaczowi rachunku pełną kwotę 
otrzymanej transakcji płatniczej, a prowizje lub 
opłaty należne PKO Bankowi Polskiemu SA 
pobierane są odrębnie, bez potrącania z kwoty 
transakcji. 
3. Jeżeli rozliczenie z Posiadaczem rachunku 
następuje w walucie innej niż waluta 
dyspozycji płatniczej, do rozliczenia zarówno 
kwoty dyspozycji, jak i należnych PKO Bankowi 
Polskiemu SA prowizji lub opłat, stosuje się 
kursy walut ogłaszane w Tabeli kursów walut 
PKO Banku Polskiego SA w momencie 
otrzymania dyspozycji płatniczej Posiadacza 
rachunku lub transakcji płatniczej innego 
banku, przy zastosowaniu następujących 
kursów: 
1) dla rozliczenia bezgotówkowego - 

odpowiednio kurs kupna albo sprzedaży dla 
dewiz, 

2) dla rozliczenia gotówkowego - odpowiednio 
kurs kupna albo sprzedaży dla pieniędzy, 

3) dla rozliczenia prowizji w przypadku 
przelewów zagranicznych/walutowych – 
kurs średni NBP. 

4. Kursy walut mogą ulegać zmianie w ciągu 
dnia roboczego i podawane są do wiadomości 
w aktualnej Tabeli kursów walut PKO Banku 
Polskiego SA, dostępnej w Oddziałach i 
Agencjach oraz na stronie internetowej. 
5. Jeżeli w kasie Oddziału brak jest bilonu w 
danej walucie obcej a zachodzi konieczność 
wydania reszty w tym bilonie, PKO Bank Polski 
SA przelicza tę resztę na walutę polską po 
kursie średnim NBP.” 
 

§ 40  
„1. PKO Bank Polski SA udostępnia 
Posiadaczowi rachunku kwotę transakcji 
płatniczej niezwłocznie po uznaniu rachunku 
PKO Banku Polskiego SA tą kwotą. 
2. PKO Bank Polski SA udostępnia 
Posiadaczowi rachunku pełną kwotę 
otrzymanej transakcji płatniczej, a prowizje lub 
opłaty należne PKO Bankowi Polskiemu SA 
pobierane są odrębnie, bez potrącania 
z kwoty transakcji, z uwzględnieniem § 66 
ust. 2. 
3. Jeżeli rozliczenie z Posiadaczem rachunku 
następuje w walucie innej niż waluta 
dyspozycji płatniczej, do rozliczenia zarówno 
kwoty dyspozycji, jak i należnych PKO 
Bankowi Polskiemu SA prowizji lub opłat, 
stosuje się kursy walut ogłaszane w Tabeli 
kursów walut PKO Banku Polskiego SA w 
momencie otrzymania dyspozycji płatniczej 
Posiadacza rachunku lub transakcji płatniczej 
innego banku, z uwzględnieniem § 67, przy 
zastosowaniu następujących kursów: 
1) dla rozliczenia bezgotówkowego - 

odpowiednio kurs kupna albo sprzedaży 
dla dewiz, 

2) dla rozliczenia gotówkowego - 
odpowiednio kurs kupna albo sprzedaży 
dla pieniędzy, 

3) dla rozliczenia prowizji w przypadku 
przelewów zagranicznych – kurs średni 
NBP. 

4. Kursy walut mogą ulegać zmianie w ciągu 
dnia roboczego i podawane są do wiadomości 
w aktualnej Tabeli kursów walut PKO Banku 
Polskiego SA, dostępnej w Oddziałach i 
Agencjach oraz na stronie internetowej. 
5. Jeżeli w Oddziale brak jest bilonu w danej 
walucie obcej a zachodzi konieczność 
wydania reszty w tym bilonie, PKO Bank 
Polski SA przelicza tę resztę na walutę polską 
po kursie średnim NBP.” 

zmiana porządkowa doprecyzowanie 
postanowień 
oraz 
zmiana redakcyjna 

§ 41 ust. 4 
„4. W przypadku wpłaty gotówki na rachunek 
prowadzony w innym banku (przekaz pieniężny), 
PKO Bank Polski SA przekazuje środki 
niezwłocznie w dniu złożenia dyspozycji 
płatniczej, jednak nie później niż w następnym 
dniu roboczym w przypadku, gdy zlecenie 
płatnicze zostało złożone z uwzględnieniem 
postanowień, o których mowa w § 35 ust. 6.” 

§ 41 ust. 4 
„4. W przypadku wpłaty gotówki na rachunek 
prowadzony w innym banku (przekaz 
pieniężny), PKO Bank Polski SA przekazuje 
środki pieniężne niezwłocznie w dniu złożenia 
dyspozycji płatniczej, jednak nie później niż  
w następnym dniu roboczym.” 
 

Regulamin PRP 
§ 74 pkt 1 – PKO Bank 
Polski SA jest 
uprawniony do zmiany 
Regulaminu w 
przypadku:  
wprowadzenia nowych 
lub uchylenia bądź 
zmiany powszechnie 
obowiązujących 
przepisów prawa w 
zakresie dotyczącym 
rachunku 
podstawowego lub 
karty 

dostosowanie do 
Ustawy 

§ 43 ust. 3 pkt 4 
„4) numer rachunku Odbiorcy,” 

 

§ 43 ust. 3 pkt 4 
„4) unikatowy identyfikator Odbiorcy (w 
strukturze NRB),” 

zmiana porządkowa doprecyzowanie 
postanowień 

brak  § 43 ust. 3 pkt 8 
„8) identyfikator płatności nadany przez 
Odbiorcę (dotyczy zlecenia zmiennego), 
 

zmiana porządkowa dodanie postanowień 
wynikających 
z połączenia 
Regulaminu PRP 
z Warunkami 
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korzystania z usługi 
„zlecenia zmiennego” 

§ 43 ust. 4 pkt 2 
„2) zlecenia zmiennego (usługa inicjowana przez 
Posiadacza rachunku polegająca na 
przekazywaniu środków pieniężnych na 
rachunek Odbiorcy w zmiennej kwocie, w 
stałych lub zmiennych cyklach czasowych).” 
 
Warunki korzystania z usługi „zlecenie zmienne” 
pkt 1 
„1. Zlecenie zmienne jest typem polecenia 
przelewu lub polecenia przelewu wewnętrznego, 
który uregulowany jest w Ogólnych warunkach 
prowadzenia rachunków i świadczenia usług dla 
Klientów indywidualnych przez PKO Bank Polski 
SA oraz w Regulaminie rachunków bankowych 
dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw w 
Powszechnej Kasie Oszczędności Banku Polskim 
SA.” 
pkt 3 
„3. PKO Bank Polski SA w ramach usługi 
Zlecenie zmienne zobowiązuje się do 
realizowania jednostkowych transakcji 
w ramach Zlecenia zmiennego poprzez 
obciążenie rachunku bankowego Płatnika 
wskazanego w zleceniu Płatnika definiowania 
nowego Zlecenia zmiennego na podstawie 
danych dostarczonych przez Odbiorcę.” 

§ 43 ust. 4 pkt 2 
„2) zlecenia zmiennego (usługa inicjowana 
przez Posiadacza rachunku polegająca na 
przekazywaniu środków pieniężnych na 
rachunek Odbiorcy w zmiennej kwocie,  
w stałych lub zmiennych cyklach czasowych, 
na podstawie danych dostarczonych przez 
Odbiorcę).” 

zmiana porządkowa doprecyzowanie 
postanowień 
wynikających z 
połączenia Regulaminu 
PRP z Warunkami 
korzystania z usługi 
„zlecenia zmiennego”  

§ 44  
„1. W przypadku polecenia przelewu, PKO Bank 
Polski SA przekazuje środki pieniężne na 
rachunek w innym banku niezwłocznie w dniu 
złożenia dyspozycji, jednak nie później niż w 
następnym dniu roboczym, z uwzględnieniem 
postanowień, o których mowa w § 35 ust. 6, o 
ile w dyspozycji nie wskazano późniejszego 
terminu realizacji. 
2. Termin, o którym mowa w ust. 1, może być 
przedłużony o jeden dzień roboczy w przypadku, 
gdy dyspozycja została złożona w formie 
papierowej, z zastrzeżeniem ograniczeń tego 
przedłużenia określonych przez przepisy prawa. 
3. W przypadku polecenia przelewu 
wewnętrznego środki są udostępniane na 
rachunku Odbiorcy nie później niż w tym samym 
dniu roboczym, o ile w dyspozycji płatniczej nie 
wskazano późniejszego terminu realizacji. 
4. W przypadku dyspozycji płatniczej z przyszłą 
datą realizacji Posiadacz rachunku w dniu 
płatności, do godziny wskazanej w Komunikacie, 
jest zobowiązany do zapewnienia na rachunku 
środków pieniężnych w wysokości 
umożliwiającej wykonanie przez PKO Bank Polski 
SA tej dyspozycji i pobranie należnych prowizji 
lub opłat.” 
 
Warunki korzystania z usługi „zlecenie zmienne” 
pkt 4 i pkt 5 
„4. Zobowiązanie PKO Banku Polskiego SA, 
o którym mowa w pkt 3 realizowane jest za 
uprzednim potwierdzeniem przez Płatnika 
jednostkowej transakcji albo bez takiego 
potwierdzenia, w zależności od zlecenia Płatnika. 
Jeśli Płatnik wybrał opcję: 
a) realizacji jednostkowej transakcji w ramach 

Zlecenia zmiennego za jego potwierdzeniem, 
wówczas PKO Bank Polski SA na podstawie 
danych dostarczonych przez Odbiorcę, 
udostępnia Płatnikowi, sparametryzowaną 
zgodnie z tymi danymi jednostkową 
transakcję w ramach Zlecenia zmiennego do 
zweryfikowania i jej potwierdzania przez 
Płatnika na cztery dni przed dniem 
wskazanym przez Odbiorcę, jako dzień 
płatności. Po potwierdzeniu przez Płatnika 
jednostkowej transakcji w ramach Zlecenia 
zmiennego PKO Bank Polski SA obciąża 
Rachunek Płatnika wskazany w wydanym 
przez Płatnika Zleceniu zmiennym, w dniu 

§ 44  
„1. W przypadku polecenia przelewu, PKO 
Bank Polski SA przekazuje środki pieniężne na 
rachunek w innym banku niezwłocznie w dniu 
złożenia dyspozycji, jednak nie później niż w 
następnym dniu roboczym, o ile w dyspozycji 
nie wskazano późniejszego terminu realizacji. 
2. Termin, o którym mowa w ust. 1, może być 
przedłużony o jeden dzień roboczy w 
przypadku, gdy dyspozycja została złożona w 
formie papierowej, z zastrzeżeniem ograniczeń 
tego przedłużenia określonych przez przepisy 
prawa. 
3. W przypadku polecenia przelewu 
wewnętrznego środki są udostępniane na 
rachunku Odbiorcy niezwłocznie w dniu 
złożenia dyspozycji, o ile w dyspozycji 
płatniczej nie wskazano późniejszego terminu 
realizacji. 
4. W przypadku dyspozycji płatniczej  
z przyszłą datą realizacji Posiadacz rachunku 
w dniu płatności jest zobowiązany do 
zapewnienia na rachunku środków 
pieniężnych w wysokości umożliwiającej 
wykonanie przez PKO Bank Polski SA tej 
dyspozycji i pobranie należnych prowizji lub 
opłat. 
5. W przypadku zlecenia zmiennego PKO Bank 
Polski SA przekazuje środki pieniężne na 
rachunek Odbiorcy, bez uprzedniego 
potwierdzenia albo za takim potwierdzeniem, 
przez Posiadacza rachunku z wykorzystaniem 
usługi bankowości elektronicznej, 
jednostkowej transakcji płatniczej, o ile PKO 
Bank Polski SA umożliwia dokonanie takiego 
wyboru.  
6. Jeśli Posiadacz rachunku wybrał opcję:  
1) realizacji jednostkowej transakcji w 

ramach zlecenia zmiennego bez jego 
potwierdzenia, wówczas PKO Bank  
Polski SA na podstawie informacji 
przekazywanych przez Odbiorcę, obciąża 
rachunek wskazany w zleceniu zmiennym 
w dniu płatności wskazanym przez 
Odbiorcę, a jeśli ten dzień przypada na 
dzień niebędący dniem roboczym, 
obciążenie następuje pierwszego dnia 
roboczego po tym dniu,  

2) realizacji jednostkowej transakcji w 
ramach zlecenia zmiennego za jego 
potwierdzeniem, wówczas PKO Bank 

Regulamin PRP 
§ 74 pkt 1 – PKO Bank 
Polski SA jest 
uprawniony do zmiany 
Regulaminu w 
przypadku:  
wprowadzenia nowych 
lub uchylenia bądź 
zmiany powszechnie 
obowiązujących 
przepisów prawa w 
zakresie dotyczącym 
rachunku 
podstawowego lub 
karty 
oraz  
zmiana porządkowa 

dostosowanie do 
Ustawy, dodanie 
postanowień 
wynikających 
z połączenia 
Regulaminu PRP 
z Warunkami 
korzystania z usługi 
„zlecenia zmiennego” 
oraz  
zmiana redakcyjna 
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płatności wskazanym przez Odbiorcę, a jeśli 
ten dzień przypada na dzień niebędący 
dniem roboczym obciążenie następuje 
pierwszego dnia roboczego następującego 
po tym dniu. 

b) realizacji jednostkowej transakcji w ramach 
Zlecenia zmiennego bez jego potwierdzenia, 
wówczas PKO Bank Polski SA na podstawie 
informacji przekazywanych przez Odbiorcę, 
obciąża Rachunek Płatnika wskazany w 
wydanym przez Płatnika Zleceniu zmiennym 
w dniu płatności wskazanym przez Odbiorcę, 
a jeśli ten dzień przypada na dzień nie 
będący dniem roboczym, obciążenie 
następuje pierwszego dnia roboczego 
następującego po tym dniu. 

5. W przypadku otrzymania przez PKO Bank 
Polski SA od Odbiorcy danych dotyczących 
transakcji po terminie płatności wskazanym 
przez Odbiorcę, PKO Bank Polski SA obciąży 
Rachunek Płatnika nie wcześniej niż 4 dni 
robocze od dnia otrzymania informacji od 
Odbiorcy, niezależnie czy Płatnik wybrał opcję 
realizacji jednostkowej transakcji w ramach 
Zlecenia zmiennego bez jego potwierdzenia lub 
za jego potwierdzeniem. Jeśli Płatnik wybrał 
opcję z potwierdzeniem do obciążenia konieczne 
jest by potwierdził jednostkową transakcję w 
ramach Zlecenia zmiennego.” 

Polski SA na podstawie danych 
dostarczonych przez Odbiorcę, 
udostępnia Posiadaczowi rachunku, 
jednostkową dyspozycję płatniczą do jej 
zweryfikowania i potwierdzania na 4 dni 
robocze przed dniem wskazanym przez 
Odbiorcę, jako dzień płatności. Po 
potwierdzeniu przez Posiadacza rachunku 
jednostkowej dyspozycji płatniczej PKO 
Bank Polski SA obciąża wskazany 
rachunek, w dniu płatności określonym 
przez Odbiorcę, a jeśli ten dzień przypada 
na dzień niebędący dniem roboczym 
obciążenie następuje pierwszego dnia 
roboczego po tym dniu. 

7. W przypadku otrzymania, po terminie 
płatności wskazanym przez Odbiorcę, danych 
dotyczących transakcji: 
1) o której mowa w ust. 6 pkt 1, PKO Bank 

Polski SA obciąży wskazany rachunek nie 
później niż następnego dnia roboczego po 
dniu otrzymania danych dotyczących 
transakcji płatniczej, 

2) o której mowa w ust. 6 pkt 2, PKO Bank 
Polski SA obciąży wskazany rachunek nie 
wcześniej niż 4 dni robocze od dnia 
otrzymania danych dotyczących 
transakcji płatniczej.  

§ 46 ust. 4-9  
„4. PKO Bank Polski SA rejestruje zgodę w 
terminie do 3 dni roboczych po jej otrzymaniu, o 
ile dokument został wypełniony w sposób 
prawidłowy.  
5. Posiadacz rachunku może cofnąć zgodę, w 
sposób wskazany w ust. 3. PKO Bank Polski SA 
rejestruje cofnięcie zgody, w sposób określony 
w ust. 4. Polecenie zapłaty, które zostanie 
złożone lub wpłynie do PKO Banku Polskiego SA 
po zarejestrowaniu cofnięcia zgody, nie zostanie 
wykonane.  
6. Posiadacz rachunku może złożyć dyspozycję 
odwołania niezrealizowanego polecenia zapłaty 
(wstrzymania obciążenia rachunku) nie później 
niż do końca dnia roboczego poprzedzającego 
dzień obciążenia rachunku.  
7. Posiadacz rachunku może złożyć żądanie 
zwrotu zrealizowanego polecenia zapłaty na 
rachunek, do którego została udzielona zgoda, w 
terminie do 8 tygodni, tzn. 56 dni 
kalendarzowych od dnia dokonania obciążenia 
rachunku.  
8. Odwołanie niezrealizowanego polecenia 
zapłaty lub żądanie zwrotu zrealizowanego 
polecenia zapłaty na rachunek Posiadacz 
rachunku może złożyć w Oddziale PKO Banku 
Polskiego SA albo z wykorzystaniem usługi 
bankowości elektronicznej, lub usługi 
bankowości telefonicznej, o ile usługi te 
dopuszczają taką możliwość.  
9. Realizując żądanie zwrotu, PKO Bank Polski 
SA przywraca rachunek Posiadacza rachunku do 
stanu, jaki istniałby, gdyby nie miała miejsca 
realizacja polecenia zapłaty, tzn. w dniu złożenia 
żądania zwrotu uznaje rachunek kwotą zwrotu z 
datą jego złożenia, wraz z odsetkami z tytułu 
oprocentowania rachunku, naliczonymi od 
kwoty zwrotu, za okres od dnia obciążenia 
rachunku do dnia poprzedzającego dzień 
zwrotu.” 

§ 46 ust. 4-10 
„4. PKO Bank Polski SA rejestruje zgodę w 
terminie do 3 dni roboczych po jej otrzymaniu, 
o ile dokument został wypełniony w sposób 
prawidłowy, z zastrzeżeniem że od dnia  
1 czerwca 2019 r. otrzymanie dyspozycji 
realizacji polecenia zapłaty od banku 
Odbiorcy będzie równoznaczne ze złożeniem 
zgody, o której mowa w ust. 1, przez 
Posiadacza rachunku.  
5. Posiadacz rachunku może cofnąć zgodę,  
w sposób wskazany w ust. 3. PKO Bank  
Polski SA rejestruje cofnięcie zgody, w sposób 
określony w ust. 4. Polecenie zapłaty, które 
zostanie złożone lub wpłynie do PKO Banku 
Polskiego SA po zarejestrowaniu cofnięcia 
zgody, nie zostanie wykonane.  
6. Posiadacz rachunku może złożyć 
dyspozycję odwołania niezrealizowanego 
polecenia zapłaty (wstrzymania obciążenia 
rachunku) nie później niż do końca dnia 
roboczego poprzedzającego uzgodniony dzień 
obciążenia rachunku.  
7. Posiadacz rachunku może złożyć żądanie 
zwrotu zrealizowanego polecenia zapłaty na 
rachunek, do którego została udzielona zgoda, 
w terminie do 8 tygodni od dnia dokonania 
obciążenia rachunku.  
8. Posiadacz rachunku może złożyć odwołanie 
niezrealizowanego polecenia zapłaty lub 
żądanie zwrotu zrealizowanego polecenia 
zapłaty w Oddziale PKO Banku Polskiego SA 
albo z wykorzystaniem usługi bankowości 
elektronicznej lub usługi bankowości 
telefonicznej, o ile usługi te dopuszczają taką 
możliwość. 
9. Posiadacz rachunku może ustawić blokadę 
rachunku podstawowego wskazanego do 
obciążeń w formie polecenia zapłaty, o ile 
usługa dopuszcza taką możliwość. Blokada 
ustanowiona przez Posiadacza rachunku może 
mieć charakter ogólny, mający zastosowanie 
do wszystkich Odbiorców lub charakter 
szczególny wskazujący na konkretnych 
Odbiorców. 
10. Realizując żądanie zwrotu, niezwłocznie, 
nie później niż w terminie do 10 dni 
roboczych, PKO Bank Polski SA przywraca 
rachunek Posiadacza rachunku do stanu, jaki 
istniałby, gdyby nie miała miejsca realizacja 
polecenia zapłaty, tzn. w dniu złożenia żądania 
zwrotu uznaje rachunek kwotą zwrotu z datą 

Regulamin PRP 
§ 74 pkt 1-2: 
PKO Bank Polski SA 
jest uprawniony do 
zmiany Regulaminu 
w przypadku: 
1) wprowadzenia 
nowych lub uchylenia 
bądź zmiany 
powszechnie 
obowiązujących 
przepisów prawa w 
zakresie dotyczącym 
rachunku 
podstawowego lub 
karty, 
2) rozszerzenia, zmiany 
lub ograniczenia 
funkcjonalności usług, 
zmiany zasad 
korzystania z usług 
przez Posiadacza 
rachunku, 
wprowadzenia nowych 
usług, rezygnacji z 
wykonywania 
niektórych czynności 
będących przedmiotem 
usług świadczonych 
przez PKO Bank Polski 
SA w ramach zawartej 
z Posiadaczem 
rachunku umowy 
ramowej,” 
 
 

dostosowanie do 
Ustawy oraz do 
zmienionych na rynku 
międzybankowym 
zasad korzystania z 
usługi polecenia 
zapłaty, usunięcie 
nadmiarowych 
postanowień 
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jego złożenia, wraz z odsetkami z tytułu 
oprocentowania rachunku, naliczonymi od 
kwoty zwrotu, za okres od dnia obciążenia 
rachunku do dnia poprzedzającego dzień 
zwrotu.” 

§ 47 ust. 5 i 6 
„5. PKO Bank Polski SA nie zrealizuje 
otrzymanego polecenia zapłaty, jeżeli: 
1) brak jest zgody lub została ona cofnięta, 
2) kwota wolnych środków na rachunku 

Posiadacza rachunku jest niewystarczająca 
na pokrycie kwoty tej dyspozycji i kwoty 
należnych prowizji lub opłat, 

3) rachunek Posiadacza rachunku został 
zamknięty, 

4) Posiadacz rachunku złożył odwołanie 
niezrealizowanego polecenia zapłaty. 

6. W sprawach spornych dotyczących rozliczeń 
w formie polecenia zapłaty Posiadacz rachunku 
kontaktuje się bezpośrednio z Odbiorcą.” 
 

§ 47 ust. 5 
„5. PKO Bank Polski SA nie zrealizuje 
otrzymanego polecenia zapłaty, jeżeli: 
1) brak jest zgody lub została ona cofnięta, 
2) kwota wolnych środków na rachunku 

Posiadacza rachunku jest 
niewystarczająca na pokrycie kwoty tej 
dyspozycji i kwoty należnych prowizji lub 
opłat, 

3) rachunek Posiadacza rachunku został 
zamknięty, 

4) Posiadacz rachunku złożył odwołanie 
niezrealizowanego polecenia zapłaty, 

5) Posiadacz rachunku ustanowił blokadę 
wskazanego Odbiorcy do obciążeń w 
formie polecenia zapłaty, o ile PKO Bank 
Polski SA udostępnił taką 
funkcjonalność.” 

Regulamin PRP 
§ 74 pkt 2: 
PKO Bank Polski SA 
jest uprawniony do 
zmiany Regulaminu w 
przypadku: 
rozszerzenia, zmiany 
lub ograniczenia 
funkcjonalności usług, 
zmiany zasad 
korzystania z usług 
przez Posiadacza 
rachunku, 
wprowadzenia nowych 
usług, rezygnacji z 
wykonywania 
niektórych czynności 
będących przedmiotem 
usług świadczonych 
przez PKO Bank Polski 
SA w ramach zawartej 
z Posiadaczem 
rachunku umowy 
ramowej,” 

dostosowanie do 
zmienionych na rynku 
międzybankowym 
zasad korzystania z 
usługi polecenia 
zapłaty oraz  
usunięcie 
nadmiarowych 
postanowień 
 

§ 48  
„1. PKO Bank Polski SA realizuje dyspozycje 
przelewu zagranicznego w walutach 
wymienialnych określonych w Komunikacie oraz 
w walucie polskiej, o ile bank Odbiorcy prowadzi 
rozliczenia w walucie polskiej – w przeciwnym 
wypadku PKO Bank Polski SA odmawia realizacji 
dyspozycji. 
2. PKO Bank Polski SA rozlicza przelew 
zagraniczny w formie bezgotówkowej albo 
w formie gotówkowej.” 
 

§ 48  
„1. PKO Bank Polski SA realizuje dyspozycje 
przelewu zagranicznego w walutach 
wymienialnych określonych w Komunikacie 
oraz w walucie polskiej, o ile bank Odbiorcy 
prowadzi rozliczenia w walucie polskiej – w 
przeciwnym wypadku PKO Bank Polski SA 
odmawia realizacji dyspozycji. 
2. PKO Bank Polski SA rozlicza przelew 
zagraniczny w formie bezgotówkowej.  
3. PKO Bank Polski SA rozlicza przelew 
zagraniczny w formie gotówkowej bez 
ograniczenia terytorialnego, o którym mowa 
w § 52 pkt 3.” 

zmiana porządkowa doprecyzowanie 
postanowień 

§ 50  
„Dyspozycja przelewu zagranicznego oraz 
dokumenty przedkładane, zgodnie z § 49 ust. 2, 
powinny zawierać: 
1) kwotę i walutę przelewu zagranicznego, 
2) nazwę (firmę) lub imię i nazwisko oraz adres 

Odbiorcy, 
3) numer rachunku bankowego Odbiorcy w 

strukturze IBAN albo NRB,  
4) instrukcję kosztową - przy czym dla 

przelewów zagranicznych do krajów EOG 
dopuszczalne jest stosowanie wyłącznie 
instrukcji kosztowej SHA, z zastrzeżeniem § 
52 pkt 1. Jeżeli Posiadacz rachunku nie 
wskaże instrukcji kosztowej, przelew 
zagraniczny jest realizowany z instrukcją 
kosztową SHA,  

5) numer rachunku Posiadacza rachunku do 
rozliczenia kwoty przelewu zagranicznego 
albo walutę wpłaty w kasie, 

6) numer rachunku Posiadacza rachunku do 
rozliczenia prowizji lub opłat należnych 
z tytułu realizacji przelewu zagranicznego, 
jeżeli Posiadacz rachunku wskazał instrukcję 
kosztową SHA; (w przypadku, gdy Posiadacz 
rachunku poda w dyspozycji tylko jeden 
numer rachunku, przyjmuje się, że jest to 
rachunek dla rozliczenia zarówno kwoty 
przelewu zagranicznego, jak i prowizji lub 
opłat) albo walutę wpłaty w kasie, 

7) datę waluty dla banku oznaczającą dzień, w 
którym przekazywana przelewem 
zagranicznym kwota jest udostępniona do 
dyspozycji banku otrzymującego przelew 
zagraniczny - jeżeli Posiadacz rachunku nie 
wskaże daty waluty dla banku, przelew 
zagraniczny jest realizowany z datą waluty 

§ 50  
„Dyspozycja przelewu zagranicznego oraz 
dokumenty przedkładane, zgodnie z § 49  
ust. 2, powinny zawierać: 
1) kwotę i walutę przelewu zagranicznego, 
2) nazwę (firmę) lub imię i nazwisko oraz 

adres Odbiorcy, 
3) numer rachunku bankowego Odbiorcy w 

strukturze IBAN albo NRB albo innej 
strukturze, jeżeli bank Odbiorcy nie przyjął 
struktury rachunków bankowych IBAN,  

4) instrukcję kosztową - przy czym dla 
przelewów zagranicznych do krajów EOG 
dopuszczalne jest stosowanie wyłącznie 
instrukcji kosztowej SHA. Jeżeli Posiadacz 
rachunku nie wskaże instrukcji kosztowej, 
przelew zagraniczny jest realizowany 
z instrukcją kosztową SHA,  

5) numer rachunku Posiadacza rachunku do 
rozliczenia kwoty przelewu zagranicznego 
albo walutę wpłaty w Oddziale, 

6) numer rachunku Posiadacza rachunku do 
rozliczenia prowizji lub opłat należnych 
z tytułu realizacji przelewu zagranicznego, 
jeżeli Posiadacz rachunku wskazał 
instrukcję kosztową SHA; (w przypadku, 
gdy Posiadacz rachunku poda w 
dyspozycji tylko jeden numer rachunku, 
przyjmuje się, że jest to rachunek dla 
rozliczenia zarówno kwoty przelewu 
zagranicznego, jak i prowizji lub opłat) 
albo walutę wpłaty w Oddziale, 

7) datę waluty dla banku oznaczającą dzień, 
w którym przekazywana przelewem 
zagranicznym kwota jest udostępniona do 
dyspozycji banku otrzymującego przelew 
zagraniczny - jeżeli Posiadacz rachunku 

zmiana porządkowa doprecyzowanie 
postanowień  
oraz  
zmiana redakcyjna 
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spot albo w przypadku polecenia przelewu 
zagranicznego do EOG w walucie EUR, z 
datą waluty tomnext. 
 

nie wskaże daty waluty dla banku, 
przelew zagraniczny jest realizowany z 
datą waluty spot albo w przypadku 
polecenia przelewu zagranicznego do EOG 
w walucie EUR, z datą waluty tomnext.” 

§ 52 ust. 2 lit. b 
„b) zawierającą numer rachunku bankowego 
Posiadacza rachunku i Odbiorcy w strukturze 
IBAN albo NRB dla płatności kierowanych do 
innych banków krajowych,” 

§ 52 ust. 2 lit. b 
„b) zawierającą numer rachunku bankowego 
Posiadacza rachunku i Odbiorcy w strukturze 
IBAN albo NRB,” 

 

zmiana porządkowa usunięcie 
nadmiarowych 
postanowień 

§ 53 ust. 2 
„2. Przelew zagraniczny może zostać 
zrealizowany, na życzenie Posiadacza rachunku, 
w trybie pilnym z datą waluty dla banku tomnext 
albo overnight, z zastrzeżeniem ust. 4.” 

 

§ 53 ust. 2 
„2. Przelew zagraniczny może zostać 
zrealizowany, na życzenie Posiadacza 
rachunku, w trybie pilnym z datą waluty dla 
banku tomnext albo overnight.” 

zmiana porządkowa usunięcie 
nadmiarowych 
postanowień 

§ 53 ust. 4 
„4. Polecenie przelewu SEPA, co do zasady, nie 
może być realizowane z datą waluty dla banku 
overnight. Taka możliwość jest ostatecznie 
weryfikowana przez aplikację informatyczną 
PKO Banku Polskiego SA na etapie rejestracji 
dyspozycji.” 

brak 
 

zmiana porządkowa usunięcie 
nadmiarowych 
postanowień 

§ 53 ust. 5 pkt 2 
„2) złożenie dyspozycji przelewu zagranicznego 
w walutach wskazanych w Komunikacie,” 
 

§ 53 ust. 4 pkt 2 
„2) złożenie dyspozycji przelewu 
zagranicznego w jednej z walut wskazanych w 
Komunikacie,” 

 

zmiana porządkowa zmiana redakcyjna 

§ 55 pkt 2 
„2) gotówkową - przez rozliczenie gotówkowe w 
kasie PKO Banku Polskiego SA.” 

§ 55 pkt 2 
„2) gotówkową - przez rozliczenie gotówkowe 
w Oddziale.” 

zmiana porządkowa doprecyzowanie 
postanowień  

§ 58 
„1. Do momentu obciążenia rachunku 
podstawowego Posiadacz rachunku może 
rezygnować z realizacji przelewu zagranicznego 
bez ponoszenia opłat z tego tytułu. 
2. Po obciążeniu rachunku podstawowego albo 
dokonaniu wpłaty gotówkowej przez Posiadacza 
rachunku może on odwołać dyspozycję przelewu 
zagranicznego.  
3. W przypadku, gdy dyspozycja odwołania 
została złożona przez Posiadacza rachunku przed 
wysłaniem przelewu zagranicznego do banku 
otrzymującego, PKO Bank Polski SA nie 
dokonuje transakcji i zwraca środki z 
zastosowaniem § 40. 
4. W przypadku, gdy dyspozycja odwołana 
została złożona przez Posiadacza rachunku po 
zrealizowaniu przelewu zagranicznego, to jest po 
jego wysłaniu do banku otrzymującego, PKO 
Bank Polski SA, dokonuje zwrotu środków, z 
zastosowaniem § 39 ust. 6 i 7 i § 40.” 

§ 58 
„1. Do momentu obciążenia rachunku 
podstawowego Posiadacz rachunku może 
zrezygnować z realizacji przelewu 
zagranicznego bez ponoszenia opłat z tego 
tytułu. 
2. Po obciążeniu rachunku podstawowego 
albo dokonaniu wpłaty gotówkowej przez 
Posiadacza rachunku może on złożyć 
dyspozycję anulowania przelewu 
zagranicznego, z zastrzeżeniem ust. 3-4.  
3. W przypadku, gdy dyspozycja anulowania 
została złożona przez Posiadacza rachunku 
przed wysłaniem przelewu zagranicznego do 
banku otrzymującego, PKO Bank Polski SA nie 
dokonuje transakcji i zwraca środki z 
zastosowaniem § 40, z zastrzeżeniem § 39 
ust.11. 
4. W przypadku, gdy dyspozycja anulowania 
została złożona przez Posiadacza rachunku po 
zrealizowaniu przelewu zagranicznego, to jest 
po jego wysłaniu do banku otrzymującego, 
PKO Bank Polski SA, dokonuje zwrotu 
środków, z zastosowaniem § 39 ust. 10-11 
i § 40.” 

zmiana porządkowa doprecyzowanie 
postanowień 

§ 59 
„Jeżeli bank pośredniczący lub bank Odbiorcy 
odwołał przelew zagraniczny i zwrócił środki bez 
dyspozycji odwołania złożonej przez Posiadacza 
rachunku, PKO Bank Polski SA zwraca środki 
Posiadaczowi rachunku z zastosowaniem § 39 
ust. 6 i 7 i § 40.” 

§ 59 
„Jeżeli bank pośredniczący lub bank Odbiorcy 
zwrócił środki bez dyspozycji anulowania 
złożonej przez Posiadacza rachunku, PKO 
Bank Polski SA zwraca środki Posiadaczowi 
rachunku z zastosowaniem § 39 ust. 11 
i § 40.” 

zmiana porządkowa usunięcie 
nadmiarowych 
postanowień 

§ 60 
„Do rozliczenia odwołanej albo zwróconej kwoty 
przelewu zagranicznego oraz kosztów innych 
banków uczestniczących w realizacji przelewu 
zagranicznego, PKO Bank Polski SA stosuje 
kursy zgodnie z § 40.” 

§ 60 
„Do rozliczenia anulowanej albo zwróconej 
kwoty przelewu zagranicznego oraz kosztów 
innych banków uczestniczących w realizacji 
przelewu zagranicznego, PKO Bank Polski SA 
stosuje kursy zgodnie z § 40.” 

zmiana porządkowa zmiana redakcyjna 

§ 62 ust. 2 
„2. Warunkiem realizacji przelewu zagranicznego, 
który nie zawiera numeru rachunku Posiadacza 
rachunku (przekaz pieniężny), jest wskazanie 
w nim imienia i nazwiska Posiadacza rachunku 
oraz adresu lub innych danych Posiadacz 
rachunku umożliwiających jego identyfikację po 

§ 62 ust. 2 
„2. Warunkiem realizacji przelewu 
zagranicznego, który nie zawiera numeru 
rachunku Posiadacza rachunku (przekaz 
pieniężny), jest wskazanie w nim imienia 
i nazwiska Posiadacza rachunku oraz adresu 
lub innych danych Posiadacza rachunku 

zmiana porządkowa usunięcie 
nadmiarowych 
postanowień 
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jego zgłoszeniu się w Oddziale PKO Banku 
Polskiego SA (np. numeru dokumentu 
stwierdzającego tożsamość, identyfikatora 
płatności).” 

umożliwiających jego identyfikację po jego 
zgłoszeniu się w Oddziale (np. numeru 
dokumentu stwierdzającego tożsamość, 
identyfikatora płatności).” 

§ 66 ust. 3 
„3. Posiadacz rachunku, zgodnie z umową, o 
której mowa w ust. 2, może wskazać inny niż 
wskazany w przelewie zagranicznym rachunek 
prowadzony w PKO Banku Polskim SA do 
rozliczenia.” 

§ 66 ust. 3 
„3. Posiadacz rachunku, zgodnie z umową, o 
której mowa w ust. 2, może wskazać inny niż 
wskazany w przelewie zagranicznym rachunek 
prowadzony w PKO Banku Polskim SA do 
rozliczenia, o którym mowa w ust. 1.” 

zmiana porządkowa doprecyzowanie 
postanowień 

§ 68  
„W przypadku, gdy przekaz pieniężny 
otrzymywany nie zawiera danych niezbędnych 
do identyfikacji Posiadacza rachunku, zgodnie z 
§ 62 ust. 2 albo Posiadacz rachunku nie zgłosił 
się do Oddziału PKO Banku Polskiego SA w 
ciągu 20 dni roboczych w celu zadysponowania 
środkami, PKO Bank Polski SA, bez uprzedniego 
wezwania zwraca środki do banku, z którego 
otrzymał przekaz.” 

§ 68 
„W przypadku, gdy przekaz pieniężny 
otrzymywany nie zawiera danych 
niezbędnych do identyfikacji Posiadacza 
rachunku, zgodnie z § 62 ust. 2 albo 
Posiadacz rachunku nie zgłosił się do 
Oddziału w ciągu 20 dni roboczych w celu 
zadysponowania środkami, PKO Bank Polski 
SA, bez uprzedniego wezwania zwraca środki 
do banku, z którego otrzymał przekaz 
pieniężny.” 

zmiana porządkowa usunięcie 
nadmiarowych 
postanowień 
oraz  
doprecyzowanie 
postanowień 

§ 70 ust. 2 
„2. Jeżeli odmowa przyjęcia, o której mowa w 
ust.1 dotyczy przelewu zagranicznego SEPA, a 
rachunek Posiadacza rachunku został uznany 
kwotą przelewu zagranicznego, Posiadacz 
rachunku nie może odmówić przyjęcia kwoty w 
trybie opisanym w ust.1.” 

§ 70 ust. 2 
„2. Jeżeli odmowa przyjęcia, o której mowa  
w ust.1 dotyczy polecenia przelewu SEPA, a 
rachunek Posiadacza rachunku został uznany 
kwotą przelewu zagranicznego, Posiadacz 
rachunku nie może odmówić przyjęcia kwoty 
w trybie opisanym w ust.1.” 

zmiana porządkowa zmiana redakcyjna 

§ 71 
„Zadłużenie przeterminowane może powstać w 
wyniku: 
1) pobrania zaliczek na podatek dochodowy 

lub składek na ubezpieczenie zdrowotne od 
realizowanych przez PKO Bank Polski SA 
rent i emerytur z zagranicy w wysokości 
przewyższającej stan wolnych środków na 
rachunku podstawowym, lub 

2) naliczania prowizji lub opłaty 
przewyższającej stan wolnych środków na 
rachunku podstawowym, lub 

3) w wyniku zastosowania procedury 
wstępnego rozpatrzenia reklamacji, o którym 
mowa w Ogólnych warunkach w rozdziale 
dotyczącym reklamacji, 

4) braku spłaty przekroczenia środków na 
rachunku podstawowym, o której mowa w § 
27 ust. 6.” 

 

§ 71 
„1. Zadłużenie przeterminowane może 
powstać w wyniku: 
1) pobrania zaliczek na podatek dochodowy 

lub składek na ubezpieczenie zdrowotne od 
realizowanych przez PKO Bank Polski SA 
rent i emerytur z zagranicy w wysokości 
przewyższającej stan wolnych środków na 
rachunku podstawowym, lub 

2) naliczania prowizji lub opłaty 
przewyższającej stan wolnych środków na 
rachunku podstawowym, lub 

3) okoliczności, o których mowa w § 74, 
4) braku spłaty przekroczenia środków na 

rachunku podstawowym, o której mowa  
w § 27 ust. 6. 

2. Spłata należności, o której mowa w ust. 1, 
pokrywana jest ze środków zgromadzonych 
na rachunku z pierwszych wpływów na 
rachunek podstawowy.”  

zmiana porządkowa doprecyzowanie 
postanowień,  
przeniesienie 
postanowień z części 
dotyczącej opłat 
i prowizji 
oraz rezygnacja z 
odesłania do odrębnej 
regulacji 

§ 72 ust. 3 
„3. W okresie obowiązywania umowy ramowej, 
PKO Bank Polski SA jest uprawniony do zmiany 
sposobu ustalania stopy procentowej zadłużenia 
przeterminowanego, o którym mowa w ust. 1, w 
przypadku zmiany lub uchylenia 
powszechnie obowiązujących przepisów prawa 
dotyczących odsetek od zadłużenia 
przeterminowanego w sposób wynikający ze 
zmiany lub uchylenia tych przepisów. 
O zmianach Posiadacz rachunku zostanie 
poinformowany w sposób określony w § 75.” 

§ 72 ust. 3 
„3. W okresie obowiązywania umowy 
ramowej, PKO Bank Polski SA jest 
uprawniony do zmiany sposobu ustalania 
stopy procentowej zadłużenia 
przeterminowanego, o którym mowa w ust. 1, 
w przypadku zmiany lub uchylenia 
powszechnie obowiązujących przepisów 
prawa dotyczących odsetek od zadłużenia 
przeterminowanego w sposób wynikający ze 
zmiany lub uchylenia tych przepisów. 
O zmianach Posiadacz rachunku zostanie 
poinformowany na trwałym nośniku w 
sposób określony w § 76.” 

zmiana porządkowa doprecyzowanie 
postanowień 

§ 73 
„Tryb zgłaszania i rozpatrywania w PKO Banku 
Polskim SA reklamacji określają Ogólne warunki 
w rozdziale dotyczącym reklamacji.” 

§ 73 
„1. Klient może złożyć do PKO Banku 
Polskiego SA reklamację dotyczącą 
produktów lub usług w formie: 
1) pisemnej – osobiście w placówce lub 

przesyłką pocztową,  
2) ustnej – telefonicznie lub osobiście do 

protokołu podczas wizyty w Oddziale lub 
Agencji,  

3) elektronicznej – w serwisie internetowym w 
usłudze bankowości elektronicznej. 
Na żądanie Klienta, PKO Bank Polski SA 
potwierdza w formie pisemnej lub w inny 

zmiana porządkowa rezygnacja z odesłania 
do odrębnej regulacji, 
wprowadzenie 
postanowień do treści 
Regulaminu PRP 
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uzgodniony sposób, fakt złożenia przez 
niego reklamacji. 

2. Numery telefonów oraz adresy, pod które 
Klient może składać reklamacje podane są na 
stronie internetowej oraz w Oddziale lub 
Agencji. 
3. Reklamacja, z wyłączeniem reklamacji, o 
której mowa w ust. 5, powinna zawierać w 
szczególności dane Klienta (imię, nazwisko, 
PESEL), aktualne dane kontaktowe, w miarę 
możliwości – numer rachunku Klienta, datę 
zdarzenia i opis zgłaszanych zastrzeżeń lub 
niezgodności oraz opis oczekiwanego 
sposobu jej rozpatrzenia.  
4. Do reklamacji powinny być dołączone 
dokumenty, bez których niemożliwe będzie 
rozpatrzenie reklamacji. PKO Bank Polski SA 
poinformuje Klienta o wymaganych 
dokumentach. 
5. W przypadku stwierdzenia 
nieprawidłowości dotyczących transakcji 
płatniczej dokonanej przy użyciu karty 
Posiadacz karty powinien niezwłocznie złożyć 
reklamację, z uwzględnieniem ust. 6. 
Reklamacja powinna zawierać następujące 
informacje: numer karty, imię i nazwisko 
Posiadacza karty, datę dokonania transakcji 
płatniczej, oryginalną kwotę dokonania 
transakcji płatniczej, nazwę punktu bądź 
bankomatu, w którym dokonana została 
transakcja płatnicza, wskazanie powodu 
złożenia reklamacji oraz potwierdzenie czy 
Posiadacz karty był w posiadaniu karty w 
chwili realizacji kwestionowanej transakcji 
płatniczej. Powyższe informacje powinny być 
podane dla każdej reklamowanej transakcji 
płatniczej dokonanej przy użyciu karty. 
6. W przypadku reklamacji dotyczących 
transakcji płatniczej dokonanej kartą, która 
została zgłoszona jako utracona, Posiadacz 
karty powinien dostarczyć do PKO Banku 
Polskiego SA podpisane oświadczenie 
zawierające informacje: numer karty, imię i 
nazwisko Posiadacza karty, numer PESEL, 
datę i godzinę zastrzeżenia karty, aktualne 
dane kontaktowe, okoliczności utraty karty, 
sposób kradzieży, w przypadku zagubienia 
karty, kiedy zauważono brak karty, miejsce, 
datę, godzinę, informacje na temat ostatniej 
dokonanej transakcji płatniczej przez 
Posiadacza karty oraz sposób 
przechowywania karty i PIN. 
7. Reklamacje dotyczące nieautoryzowanych, 
niewykonanych, nienależycie wykonanych lub 
nieprawidłowo zainicjowanych transakcji 
płatniczych, Klient powinien złożyć 
niezwłocznie w sposób wskazany w ust. 1. 
8. Brak zgłoszenia reklamacji dotyczącej 
nieautoryzowanych, niewykonanych, 
nienależycie wykonanych transakcji 
płatniczych, w terminie 13 miesięcy od dnia 
obciążenia rachunku albo od dnia, w którym 
transakcja płatnicza miała być wykonana, 
powoduje, że roszczenie Klienta do PKO 
Banku Polskiego SA z tego tytułu wygasa. 
9. PKO Bank Polski SA, z zastrzeżeniem  
ust. 10, rozpatruje reklamacje niezwłocznie,  
w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia ich 
otrzymania. W szczególnie skomplikowanych 
przypadkach, uniemożliwiających rozpatrzenie 
reklamacji i udzielenie odpowiedzi w terminie 
30 dni, PKO Bank Polski SA poinformuje 
Klienta 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 



Strona 19/20 
 

poprzedzających wystarczy wysłanie przez 
PKO Bank Polski SA odpowiedzi przed ich 
upływem. 
10. 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 jej otrzymania. W szczególnie 
skomplikowanych przypadkach, 
uniemożliwiających rozpatrzenie reklamacji i 
udzielenie odpowiedzi w ww. terminie, Klient 
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 udzielonych na 
piśmie - nadanie w placówce operatora 
wyznaczonego w rozumieniu art. 3 pkt 13 
ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo 
pocztowe. 
11. Po rozpatrzeniu reklamacji, Klient zostanie 
poinformowany o jej wyniku w formie 
papierowej albo na wniosek Klienta, za 
pomocą innego trwałego nośnika, w 
szczególności poczta elektroniczną.  
12. Klient 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.  

13. Klient ma również możliwość zwrócenia 
się o pomoc do właściwego Powiatowego 
(Miejskiego) Rzecznika Konsumenta. 
14. Niezależnie od opisanego wyżej 
postępowania reklamacyjnego, Klientowi w 
każdym czasie przysługuje prawo do 
wystąpienia z powództwem do właściwego 
sądu powszechnego.  
15. Wszystkie reklamacje są rozpatrywane 
przez PKO Bank Polski SA z największą 
starannością, wnikliwie i w możliwie 
najkrótszym terminie.” 

§ 71 pkt 3 
„3) w wyniku zastosowania procedury 
wstępnego rozpatrzenia reklamacji, o którym 
mowa w Ogólnych warunkach w rozdziale 
dotyczącym reklamacji,” 
 

§ 74 
„1. Po wstępnym rozpatrzeniu reklamacji 
dotyczących transakcji płatniczych 
dokonanych przy użyciu karty, PKO Bank 
Polski SA uznaje rachunek kwotą transakcji 
płatniczej wynikającą z transakcji płatniczej 
podlegającej reklamacji oraz należnych 
prowizji i opłat, z datą jej dokonania, 
z zastrzeżeniem ust 3. 
2. Jeżeli po zakończeniu procesu 
reklamacyjnego reklamacja nie została w 
całości lub w części uznana, PKO Bank  
Polski SA ma prawo do obciążenia rachunku 
odpowiednią kwotą transakcji płatniczej i 
związanych z tą transakcją płatniczą prowizji i 
opłat, nieuznanych w reklamacji, z datą 
pierwotnego uznania, o którym mowa  
w ust. 1. 
3. W przypadku gdy reklamowana kwota 
zostanie zwrócona na rachunek Posiadacza 
karty przez punkt, w którym dokonano zakupu 
w związku ze zwrotem towaru lub usługi, PKO 
Bank Polski SA ma prawo do obciążenia 
rachunku kwotą wcześniejszego uznania 

zmiana porządkowa  
 

rezygnacja z odesłania 
do odrębnej regulacji, 
wprowadzenie 
postanowień do treści 
Regulaminu PRP 
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wynikającego z rozpatrzenia reklamacji.”  

§ 75 ust. 1 
„1. PKO Bank Polski SA zobowiązany jest, nie 
później niż na dwa miesiące przed 
proponowanym dniem wejścia w życie zmiany, o 
której mowa w § 74, poinformować o tym 
Posiadacza rachunku wraz z podaniem 
informacji o podstawie prawnej tej zmiany i jej 
okolicznościach faktycznych. Informacja 
przekazywana jest w co najmniej jeden ze 
sposobów, o których mowa w § 83 ust. 1 na 
trwałym nośniku.”  

§ 76 ust. 1 
„1. PKO Bank Polski SA zobowiązany jest, nie 
później niż na dwa miesiące przed 
proponowanym dniem wejścia w życie 
zmiany, o której mowa w § 75, poinformować 
o tym Posiadacza rachunku wraz z podaniem 
informacji o podstawie prawnej tej zmiany i jej 
okolicznościach faktycznych. Informacja 
przekazywana jest w sposób, o którym mowa 
w § 84 ust. 1 na trwałym nośniku.”  
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§ 82 ust. 4 
„4. Posiadacz rachunku jest zobowiązany na 
bieżąco sprawdzać prawidłowość operacji i 
saldo rachunku podstawowego.” 

§ 83 ust. 4 
„4. Posiadacz rachunku jest zobowiązany na 
bieżąco sprawdzać prawidłowość transakcji  
i saldo rachunku podstawowego.” 

zmiana porządkowa  ujednolicenie 
nazewnictwa 
stosowanego w Banku  

Postanowienia usunięte   

Warunki korzystania z usługi „zlecenie zmienne” 
pkt 2 
 
„2 W zakresie nieuregulowanym niniejszymi Warunkami korzystania z usługi ,,Zlecenie zmienne ” 
(Warunki”), stosuje się postanowienia Ogólnych warunków prowadzenia rachunków i 
świadczenia usług dla Klientów indywidualnych przez PKO Bank Polski SA /Regulaminu 
Rachunków Bankowych dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw w Powszechnej Kasie 
Oszczędności Banku Polskim SA oraz Szczegółowych warunków świadczenia usługi bankowości 
elektronicznej i usługi bankowości telefonicznej oraz składania oświadczeń w PKO Banku 
Polskim SA. Usługa Zlecenie zmienne aktywna jest w okresie obowiązywania umowy rachunku 
bankowego, w ramach którego została ona ustanowiona.” 
 
pkt 7-8 
„7. PKO Bank Polski SA pobiera opłatę za realizację Zlecenia zmiennego zgodnie z aktualną 
Taryfą Opłat i Prowizji. 
8. PKO Bank Polski SA zastrzega sobie prawo zmian treści Warunków w trybie i w przypadkach 
wskazanych w postanowieniach Ogólnych warunków prowadzenia rachunków i świadczenia 
usług dla Klientów indywidualnych przez PKO Bank Polski SA/Regulaminu Rachunków 
Bankowych dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw w Powszechnej Kasie Oszczędności Bank 
Polskim SA oraz Szczegółowych warunków świadczenia usługi bankowości elektronicznej i usługi 
bankowości telefonicznej oraz składania oświadczeń w PKO Banku Polskim SA.” 

zmiana porządkowa usunięcie 
nadmiarowych 
postanowień - 
połączenie Regulaminu 
PRP z Warunkami 
korzystania z usługi 
„zlecenia zmiennego” 

 


