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REGULAMIN KONKURSU DLA OPIEKUNÓW SZKOLNYCH KAS 

OSZCZĘDNOŚCI Z OKAZJI DNIA EDUKACJI NARODOWEJ 

 
 
 

Regulamin 

§ 1. 

Niniejszy regulamin, zwany dalej „Regulaminem”, określa zasady 
konkursu dla Opiekunów Szkolnych Kas Oszczędności z okazji Dnia 
Edukacji Narodowej organizowanego przez Powszechną Kasę 
Oszczędności Bank Polski Spółkę Akcyjną. 
 

Definicje 

§ 2. 

Użyte w Regulaminie określenia oznaczają: 
 
1) Organizator – Powszechną Kasę Oszczędności Bank Polski 

Spółkę Akcyjną, z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Puławska 15, 
02-515 Warszawa, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego 
m.st. Warszawy, XIII Wydziału Gospodarczego pod numerem 
KRS 0000026438 o numerze REGON: 016298263 posiadającą 
numer NIP 525-000-77-38 oraz kapitał zakładowy (kapitał 
wpłacony) w wysokości 1 250 000 000 zł, 

2) Konkurs DEN – konkurs dla Opiekunów Szkolnych Kas 
Oszczędności z okazji Dnia Edukacji Narodowej organizowany 
przez Organizatora na zasadach określonych w Regulaminie, 

3) Szkoła – szkołę podstawową prowadzącą działalność na 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 

4) Opiekun SKO – pracownika Szkoły wskazanego przez dyrektora 
Szkoły do zarządza środkami zgromadzonymi na rachunkach 
SKO Konto dla Ucznia, SKO Konto dla Szkoły oraz SKO Konto 
Plan Szkoły, 

5) SKO – Szkolne Kasy Oszczędności działające przy Szkołach, 
których rachunki prowadzi Organizator, 

6) Uczestnik – Opiekuna SKO, który dokonał zgłoszenia do 
Konkursu DEN, 

7) Laureaci – zwycięzców Konkursu DEN, tj. Uczestników, którzy 
uzyskają największą liczbę punktów i zostaną nagrodzeni, 
zgodnie z postanowieniami §§ 6 i 7 Regulaminu, 

8) Komisja Regionalna - komisję dokonującą wyłonienia 
Laureatów zgodnie z § 6 Regulaminu, 

9) ROD – Regionalny Oddział Detaliczny Organizatora według 
następującego podziału: 
a) region detaliczny białostocki – województwo podlaskie oraz 

powiaty: 
i) województwa mazowieckiego: łosicki, makowski, 

miński, ostrołęcki, miasto na prawach powiatu 
Ostrołęka, ostrowski, przasnyski, pułtuski, miasto na 
prawach powiatu Siedlce, siedlecki, sokołowski, 
węgrowski i wyszkowski,  

ii) województwa warmińsko-mazurskiego: bartoszycki, 
ełcki, giżycki, gołdapski, kętrzyński, lidzbarski, 
mrągowski, nidzicki, olecki, miasto na prawach 
powiatu Olsztyn, olsztyński, piski, szczycieński i 
węgorzewski, 

b) region detaliczny bydgoski – województwo kujawsko-
pomorskie oraz powiaty: 
i) województwa mazowieckiego: ciechanowski, 

gostyniński, mławski, nowodworski, miasto na 
prawach powiatu Płock, płocki, płoński, sierpecki, 
sochaczewski, żuromiński,  

ii) województwa warmińsko-mazurskiego: działdowski, 
iii) województwa wielkopolskiego: kolski, miasto na 

prawach powiatu Konin, koniński, słupecki, turecki, 
c) region detaliczny gdański – województwo pomorskie oraz 

powiaty: 
i) województwa warmińsko-mazurskiego: braniewski, 

miasto na prawach powiatu Elbląg, elbląski, iławski, 
nowomiejski, ostródzki, 

ii) województwa zachodniopomorskiego: sławieński, 
d) region detaliczny katowicki – powiaty: 

i) województwa opolskiego: głubczycki, kędzierzyńsko-
kozielski, krapkowicki, nyski, miasto na prawach 
powiatu Opole, opolski, prudnicki, strzelecki, 

ii) województwa śląskiego: będziński, bielski, miasto na 
prawach powiatu Bielsko-Biała, miasto na prawach 
powiatu Bytom, bieruńsko-lędziński, miasto na 
prawach powiatu Chorzów, cieszyński, miasto na 
prawach powiatu Dąbrowa Górnicza, miasto na 
prawach powiatu Gliwice, gliwicki, miasto na prawach 
powiatu Jastrzębie-Zdrój, miasto na prawach powiatu 
Jaworzno, miasto na prawach powiatu Katowice, 
lubliniecki, mikołowski, miasto na prawach powiatu 
Mysłowice, myszkowski, miasto na prawach powiatu 
Piekary Śląskie, pszczyński, raciborski, miasto na 
prawach powiatu Ruda Śląska, rybnicki, miasto na 
prawach powiatu Rybnik, miasto na prawach powiatu 
Siemianowice Śląskie, miasto na prawach powiatu 
Sosnowiec, miasto na prawach powiatu 
Świętochłowice, tarnogórski, miasto na prawach 
powiatu Tychy, wodzisławski, miasto na prawach 
powiatu Zabrze, miasto na prawach powiatu Żory, 
żywiecki, 

e) region detaliczny krakowski – województwo małopolskie i 
świętokrzyskie oraz powiat zawierciański województwa 
śląskiego, 

f) region detaliczny lubelski – województwo lubelskie i 
podkarpackie, 

g) region detaliczny łódzki – województwo łódzkie oraz 
powiaty: 
i) województwa mazowieckiego: białobrzeski, 

garwoliński, grodziski, grójecki, kozienicki, lipski, 
przysuski, miasto na prawach powiatu Radom, 
radomski, szydłowiecki, zwoleński, żyrardowski, 

ii) kluczborski, oleski województwa opolskiego, 
iii) województwa śląskiego: miasto na prawach powiatu 

Częstochowa, częstochowski, kłobucki, 
iv) województwa wielkopolskiego: kępiński, 

ostrzeszowski, 
h) region detaliczny poznański – powiaty: 

i) województwa lubuskiego: krośnieński, nowosolski, 
świebodziński, wschowski, miasto na prawach 
powiatu Zielona Góra, zielonogórski, żagański, żarski, 

ii) województwa wielkopolskiego: chodzieski, 
czarnkowsko-trzcianecki, gnieźnieński, gostyński, 
grodziski, jarociński, kaliski, miasto na prawach 
powiatu Kalisz, kościański, krotoszyński, leszczyński, 
miasto na prawach powiatu Leszno, międzychodzki, 
nowotomyski, obornicki, ostrowski, pleszewski, 
miasto na prawach powiatu Poznań, poznański, 
rawicki, szamotulski, średzki, śremski, wągrowiecki, 
wolsztyński, wrzesiński, 

i) region detaliczny szczeciński – powiaty: 
i) województwa lubuskiego: gorzowski, miasto na 

prawach powiatu Gorzów Wielkopolski, międzyrzecki, 
słubicki, strzelecko-drezdenecki, sulęciński, 

ii) województwa wielkopolskiego: pilski, złotowski, 
iii) województwa zachodniopomorskiego: białogardzki, 

choszczeński, drawski, goleniowski, gryficki, gryfiński, 
kamieński, kołobrzeski, miasto na prawach powiatu 
Koszalin, koszaliński, łobeski, myśliborski, policki, 
pyrzycki, stargardzki, miasto na prawach powiatu 
Szczecin, szczecinecki, świdwiński, miasto na prawach 
powiatu Świnoujście, wałecki, 

j) region detaliczny warszawski – powiaty: legionowski, 
otwocki, piaseczyński, pruszkowski, miasto na prawach 
powiatu Warszawa, warszawski zachodni, wołomiński 
województwa mazowieckiego, 

k) region detaliczny wrocławski – województwo dolnośląskie 
oraz powiaty brzeski i namysłowski województwa 
opolskiego. 
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10) Karta Zgłoszeniowa – formularz zawierający informacje dot. 
Uczestnika wykorzystywane przez Komisję podczas wyłaniania 
Laureatów, 

11) Nagrody – przewidziane w Konkursie DEN nagrody opisane w § 
7 Regulaminu, którymi nagradzani są Laureaci. 

 

Cel Konkursu DEN 

§ 3. 

Celem Konkursu DEN, jest wsparcie działań edukacyjnych 
kierowanych do uczniów szkół podstawowych realizowanych przez 
nauczycieli – Opiekunów SKO. Poprzez ww. działania edukacyjne 
rozumie się edukację ekonomiczną w zakresie różnych form 
oszczędzania oraz wyrobienia nawyku świadomego oszczędzania. 
 

Termin 

§ 4. 

1. Konkurs DEN organizowany jest cyklicznie, w każdym roku 
szkolnym. 

2. Każda edycja Konkursu DEN odbywa się w terminie od dnia 1 
września danego roku kalendarzowego do dnia 15 czerwca roku 
kalendarzowego następnego. 

3. Przyjmowanie zgłoszeń udziału w każdej edycji Konkursu DEN 
(„Zgłoszenie”) odbywa się do dnia 15 czerwca roku 
kalendarzowego następnego. 

4. Jeżeli termin, o którym mowa w ust. 3, przypada na sobotę lub 
dzień ustawowo wolny od pracy, uznaje się, że termin ten 
upływa z końcem pierwszego dnia roboczego następującego po 
tym terminie. 

5. Zakwalifikowanie do udziału w Konkursie DEN następuje po 
przekazaniu przez Opiekuna SKO do oddziału Organizatora, w 
którym prowadzony jest rachunek SKO Konto dla Szkoły 
(„Oddział”) Zgłoszenia, zgodnie z § 5 Regulaminu, w terminie, o 
którym mowa w ust. 3 i 4. 

6. Datą przekazania Zgłoszenia do udziału w Konkursie DEN jest 
data wysłania wiadomości e-mail lub data dostarczenia 
Zgłoszenia do Oddziału zgodnie z § 5 Regulaminu. 

 

Udział w Konkursie DEN 

§ 5. 

1. W Konkursie DEN może wziąć udział Opiekun SKO, pod 
warunkiem, że: 
1) przy Szkole, w której jest zatrudniony, działa SKO, 
2) działająca przy Szkole SKO posiada rachunek SKO Konto 

dla Szkoły prowadzony przez Organizatora, 
3) Szkoła, w której jest zatrudniony, uczestniczy w Konkursie 

dla Szkolnych Kas Oszczędności w edycji zgodnej czasowo z 
edycją Konkursu DEN, 

4) zapoznał się z Regulaminem i zaakceptował jego 
postanowienia. 

2. Warunkiem udziału w Konkursie DEN jest dokonanie Zgłoszenia: 
1) w postaci wiadomości elektronicznej (e-mail) zawierającej, 

pod rygorem niezakwalifikowania do udziału w Konkursie, 
wypełnioną, podpisaną przez Opiekuna SKO oraz dyrektora 
Szkoły właściwej dla danego Opiekuna SKO i zeskanowaną 
Kartę Zgłoszeniową, bezpośrednio do Oddziału. Zgłoszenie 
może być przesłane zarówno na służbowy adres e-mail 
pracownika Oddziału jak i adres e-mail sekretariatu 
Oddziału, 
lub 

2) poprzez dostarczenie, pod rygorem niezakwalifikowania do 
udziału w Konkursie, oryginału wypełnionej, podpisanej 
przez Opiekuna SKO oraz dyrektora Szkoły właściwej dla 
danego Opiekuna SKO Karty Zgłoszeniowej bezpośrednio 
do Oddziału. 

3. Każdy Opiekun SKO może dokonać tylko jednego Zgłoszenia do 
Konkursu DEN. 

4. Jeżeli Szkoła ma 2 (dwóch) Opiekunów SKO Zgłoszenia należy 
dokonać na odrębnych Kartach Zgłoszeniowych. 

5. W przypadku przekazania przez danego Opiekuna SKO więcej 
niż jednego Zgłoszenia, pod uwagę będzie brane Zgłoszenie 
otrzymane jako ostatnie. 

 

Wyłanianie Laureatów 

§ 6. 

1. Zgłoszenie oceniane jest przez Oddział według kryteriów, o 
których mowa w ust. 11. 

2. Wnioski o zakwalifikowanie Uczestników do grona Laureatów 
(„Wniosek”) sporządzają Oddziały. 

3. Wniosek powinien zawierać informację o liczbie punktów 
uzyskanych przez Uczestnika w każdym z kryteriów, o których 
mowa w ust. 11. 

4. Oddział przesyła Wniosek do ROD (wraz ze skanem Karty 
Zgłoszeniowej), nie później niż do dnia 15 lipca roku 
kalendarzowego następnego. 

5. Komisje Regionalne powoływane są do dnia 30 czerwca roku 
kalendarzowego następnego przez dyrektorów właściwych ROD 
lub przez osobę przez nich wyznaczoną. 

6. W skład Komisji Regionalnej wchodzą pracownicy Organizatora. 
7. Członkami Komisji Regionalnej mogą być także przedstawiciele 

Kuratoriów Oświaty. 
8. Komisja Regionalna może liczyć od 3 do 10 osób. 
9. Komisja Regionalna w terminie do dnia 31 lipca roku 

kalendarzowego następnego dokonuje weryfikacji 
merytorycznej Wniosków oraz oblicza łączną sumę punktów 
uzyskaną przez poszczególnych Uczestników. 

10. Zbiorcze zestawienia Wniosków przekazywane są przez Komisje 
Regionalne do Biura Młodego Klienta Organizatora w terminie 
do dnia 7 sierpnia roku kalendarzowego następnego. 

11. Punkty przyznawane są za osiągnięcia Uczestników w dziedzinie 
przekazywania i promocji wiedzy ekonomicznej, odkrywania i 
promowania talentów ekonomicznych, upowszechniania idei 
oszczędzania oraz w procesie kształtowania prawidłowych 
nawyków związanych z zarządzaniem własnymi finansami, 
wśród uczniów szkół podstawowych, według następujących 
kryteriów: 
1) przekazywanie i promocja wiedzy ekonomicznej wśród 

uczniów szkół podstawowych mierzone udokumentowaną 
liczbą następujących aktywności zrealizowanych w okresie 
od 1 września danego roku kalendarzowego do 15 czerwca 
roku kalendarzowego następnego: 
a) organizacja w szkole lekcji przedsiębiorczości z udziałem 

pracownika Organizatora – 0,5 punktu za każdą lekcję – 
maksymalnie Uczestnik może wskazać 4 lekcje, 

b) organizacja wycieczek edukacyjnych do oddziału 
Organizatora – 1 punkt za każdą wycieczkę – 
maksymalnie Uczestnik może wskazać 4 wycieczki, 

c) organizacja szkolnych pikników, festynów itp. 
ukierunkowanych na promocję przedsiębiorczości i 
oszczędzania – 3 punkty za każdy piknik, festyn itp. – 
maksymalnie Uczestnik może wskazać 3 pikniki, festyny 
itp., 

d) promocja SKO działającej przy Szkole, w której 
zatrudniony jest Uczestnik w lokalnych mediach – 5 
punktów za każdy artykuł, audycję itp. – maksymalnie 
Uczestnik może wskazać 3 materiały promocyjne,  

za to kryterium Uczestnik może maksymalnie uzyskać 20 
punktów. 

2) odkrywanie i promowanie talentów ekonomicznych wśród 
dzieci i młodzieży mierzone udokumentowaną liczbą 
konkursów edukacyjnych z zakresu matematyki, 
przedsiębiorczości, ekonomii itp., w których uczestniczyli 
uczniowie ze Szkoły, w której zatrudniony jest Uczestnik w 
okresie od 1 września danego roku kalendarzowego do 15 
czerwca roku kalendarzowego następnego: 
a) konkurs wewnątrzszkolny – 0,5 punktu za każdy konkurs 

– maksymalnie Uczestnik może wskazać 2 konkursy 
wewnątrzszkolne, 

b) konkurs międzyszkolny – 1 punkt za każdy konkurs – 
maksymalnie Uczestnik może wskazać 4 konkursy 
międzyszkolne, 

c) konkurs wojewódzki – 3 punkty za każdy konkurs – 
maksymalnie Uczestnik może wskazać 4 konkursy 
wojewódzkie, 

d) konkurs ogólnopolski – 5 punktów za każdy konkurs – 
maksymalnie Uczestnik może wskazać 3 konkursy 
ogólnopolskie, 

e) konkurs międzynarodowy – 10 punktów za każdy 
konkurs – maksymalnie Uczestnik może wskazać 2 
konkursy międzynarodowe, 

za to kryterium Uczestnik może uzyskać maksymalnie 30 
punktów,  

3) kształtowanie prawidłowych nawyków związanych z 
zarządzaniem własnymi finansami wśród uczniów szkół 
podstawowych mierzone sumą środków uzyskanych w 
ramach działań podejmowanych przez SKO (np. zbiórka i 
sprzedaż surowców wtórnych) w okresie od 1 września 
danego roku kalendarzowego do 15 czerwca roku 
kalendarzowego następnego 1 punkt za każde 100 złotych – 
maksymalnie 15 punktów, 
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4) powszechność oszczędzania mierzona jako stosunek liczby 
uczniów w Szkole, w której zatrudniony jest Uczestnik 
posiadających SKO Konto dla Ucznia, którzy na dzień 15 
czerwca roku kalendarzowego następnego nie ukończyli 13. 
(trzynastego) roku życia do liczby wszystkich uczniów w 
Szkole, w której zatrudniony jest Uczestnik, na dzień 15 
czerwca roku kalendarzowego następnego – maksymalnie 6 
punktów, 

5) promocja oszczędzania mierzona liczbą uczniów, którzy 
przystąpili do SKO w szkole Uczestnika (posiadają SKO 
Konto dla Ucznia w Szkole) w okresie od 1 września danego 
roku kalendarzowego do 15 czerwca roku kalendarzowego 
następnego  - 1 punkt za 5 uczniów - maksymalnie do 
uzyskania 10 punktów, 

6) uzyskanie przez Szkołę, w której zatrudniony jest Uczestnik 
w roku szkolnym zgodnym z edycją Konkursu DEN w 
Konkursie SKO Blog Miesiąca: 
a) nagrody: 6 punktów, 
b) wyróżnienia: 2 punkty; 
Za to kryterium Uczestnik może uzyskać maksymalnie 6 
punktów, 

7) liczba pełnych lat pełnienia funkcji Opiekuna SKO przez 
Uczestnika (mierzona na podstawie daty podanej przez 
Opiekuna na Karcie Zgłoszeniowej): 
a) mniej niż 1 rok: 1 punkt, 
b) więcej niż 1 rok, a mniej niż 3 lata: 2 punkty, 
c) więcej niż 3 lata: 3 punkty, 

8) uzyskanie przez Uczestnika odznak, o których mowa w § 7 
ust. 1 Regulaminu w poprzedniej edycji Konkursu DEN: 
a) złotej: 5 punktów, 
b) srebrnej: 3 punkty,  
c) brązowej: 1 punkty, 
d) brak uzyskania odznaki: 0 punktów; 

9) uzyskanie przez Szkołę, w której zatrudniony jest Uczestnik 
nagrody na etapie regionalnym w poprzedniej edycji 
Konkursu dla Szkolnych Kas Oszczędności niż edycja 
zgodna czasowo z obecną edycją Konkursu DEN: 
a) nagroda I stopnia: 5 punktów, 
b) nagroda II stopnia: 3 punkty, 
c) nagroda III stopnia: 1 punkt, 
d) brak uzyskania nagrody: 0 punktów. 

12. Uczestnik może uzyskać maksymalnie 100 punktów. 
13. Działania, o których mowa w ust. 11 pkt 1, 2 i 3, powinny zostać 

udokumentowane i przedstawione przez Uczestnika do wglądu w 
Oddziale. 

14. W przypadku, gdy Uczestnicy uzyskają taką samą liczbę 
punktów, o ostatecznej kolejności decydować będzie większa 
liczba punktów uzyskanych w kryteriach ocenianych według 
następującej kolejności: 
1) powszechność oszczędzania, mierzona jako stosunek liczby 

uczniów w Szkole, w której zatrudniony jest Uczestnik 
posiadających SKO Konto dla Ucznia, którzy na dzień 15 
czerwca roku kalendarzowego następnego nie ukończyli 13. 
(trzynastego) roku życia do liczby wszystkich uczniów w 
Szkole, w której zatrudniony jest Uczestnik, na dzień 15 
czerwca roku kalendarzowego następnego, 

2) promocja oszczędzania mierzona liczbą uczniów, którzy 
przystąpili do SKO w szkole Uczestnika (posiadają SKO 
Konto dla Ucznia w Szkole) w okresie od 1 września danego 
roku kalendarzowego do 15 czerwca roku kalendarzowego 
następnego, 

3) odkrywanie i promowanie talentów ekonomicznych wśród 
dzieci i młodzieży mierzone udokumentowaną liczbą 
konkursów edukacyjnych z zakresu matematyki, 
przedsiębiorczości, ekonomii itp., w których uczestniczyli 
uczniowie ze Szkoły, w której zatrudniony jest Uczestnik w 
okresie od 1 września danego roku kalendarzowego do 15 
czerwca roku kalendarzowego następnego, 

4) uzyskanie przez Szkołę, w której zatrudniony jest Uczestnik 
w roku szkolnym zgodnym z edycją Konkursu DEN 
nagrody/wyróżnienia w Konkursie SKO Blog Miesiąca. 

15. Jeżeli Uczestnicy w danym ROD uzyskają taką samą liczbę 
punktów w kryteriach, o których mowa w ust. 14, przy ustaleniu 
liczby punktów nie stosuje się ograniczeń przyznawania 
punktów, o których mowa w ust. 11 i 12. 

16. Jeżeli Uczestnicy w danym ROD uzyskają taką samą liczbę 
punktów ustaloną zgodnie z ust. 15, decyzję o tym, kto otrzyma 
wyższą Nagrodę podejmie Prezes Zarządu Organizatora na 
podstawie rekomendacji Biura Młodego Klienta uzgodnionej z 
daną Komisją Regionalną. 

17. Każdy Laureat otrzymuje Nagrody zgodnie z § 7 Regulaminu. 
 
 

Nagrody 

§ 7. 

1. W Konkursie DEN zostaną przyznane następujące Nagrody: 
1) Platynowa Odznaka – 1 (jedna) dla Uczestnika, który 

otrzymał największą liczbę punktów spośród wszystkich 
Uczestników Konkursu. W przypadku uzyskania takiej samej 
liczby punktów przez kilku Uczestników, zgodnie z § 6 ust. 
11, 14 i 15 Regulaminu, decyzję o tym, kto otrzyma 
Platynową Odznakę podejmie Prezes Zarządu Organizatora 
na podstawie rekomendacji Biura Młodego Klienta 
uzgodnionej z danymi Komisjami Regionalnymi, 

2) Złote Odznaki – po 1 (jednej) dla najwyżej sklasyfikowanego 
Uczestnika z każdego ROD, z wyłączeniem Uczestnika, 
któremu przyznana zostanie Platynowa Odznaka, 

3) Srebrne Odznaki – po 2 (dwie) dla Uczestników 
sklasyfikowanych na kolejnych 2 (dwóch) pozycjach w 
każdym ROD, 

4) Brązowe Odznaki – dla Uczestników sklasyfikowanych na 
pozostałych pozycjach w każdym ROD, zastrzeżeniem ust. 3. 

2. Każdej Odznace, o której mowa w ust. 1, towarzyszy nagroda 
finansowa („Nagroda finansowa”). 

3. Liczba przyznawanych Brązowych Odznak, o których mowa w 
ust. 1 pkt 4, oraz wysokość Nagród finansowych są co roku 
ustalane przez Prezesa Zarządu Organizatora, z zastrzeżeniem 
ust. 4. 

4. Wysokość Nagród finansowych zależy od rodzaju Odznaki, o 
której mowa w ust.1, i kształtuje się w następujących 
przedziałach kwotowych: 
1) dla Platynowej Odznaki nie mniej niż 4000 zł i nie więcej niż 

5000 zł, 
2) dla Złotej Odznaki nie mniej niż 2000 zł i nie więcej niż 3000 

zł, 
3) dla Srebrnej Odznaki nie mniej niż 1000 zł i nie więcej niż 

2000 zł, 
4) dla Brązowej Odznaki nie mniej niż 500 zł i nie więcej niż 

1000 zł. 
5. Informacja o wysokości Nagrody finansowej w danej edycji 

Konkursu DEN publikowana jest na stronie internetowej 
Organizatora (www.pkobp.pl) w terminie do dnia 10 września 
roku kalendarzowego następnego. 

6. Nagrody oraz Nagrody finansowe przyznawane są przez 
Prezesa Zarządu Organizatora na podstawie listy osób 
przedstawionej przez Biuro Młodego Klienta Organizatora. 

7. Podział Brązowych Odznak na poszczególne ROD odpowiada 
procentowemu udziałowi liczby Zgłoszeń w poszczególnych 
ROD do wszystkich Zgłoszeń do Konkursu.. 

 

Ogłoszenie wyników, wydanie Nagród 

§ 8. 

1. Ogłoszenie wyników na stronie internetowej Organizatora 
(www.pkobp.pl) następuje w terminie do dnia 15 września roku 
kalendarzowego następnego, po przekazaniu przez wszystkie 
Komisje Regionalne do Biura Młodego Klienta Organizatora 
zbiorczych zestawień Wniosków, zgodnie z § 6 ust. 10 
Regulaminu. 

2. Wypłata Nagród finansowych zostanie zrealizowana w formie 
przelewu bankowego na rachunki wskazane przez Laureatów i 
nastąpi w terminie do końca roku kalendarzowego następnego. 

 

Reklamacje 

§ 9. 

1. Uczestnik może złożyć do Organizatora skargę lub reklamację w 
formie pisemnej – drogą elektroniczną na adres sko@pkobp.pl w 
terminie 21 dni roboczych od dnia ogłoszenia wyników 
Konkursu DEN. 

2. Skargi lub reklamacje powinny zawierać dane Uczestnika, datę 
wystąpienia i opis zgłaszanych zastrzeżeń lub niezgodności oraz 
jednoznaczne sformułowanie roszczenia Uczestnika. 

3. Do złożonej skargi lub reklamacji Uczestnik powinien dołączyć 
wszelkie dokumenty będące podstawą do rozpatrzenia skargi 
lub reklamacji. 

4. Rozpatrzenie skargi lub reklamacji polega na zbadaniu ich 
zasadności i ewentualnym podjęciu przez Organizatora 
stosownych działań mających na celu usunięcie stwierdzonych 
nieprawidłowości i ich przyczyn. Po rozpatrzeniu skargi lub 
reklamacji Uczestnik zostanie poinformowany o jej wyniku 
drogą elektroniczną na adres, z którego przesłano skargę lub 
reklamację albo w inny sposób określony przez Uczestnika.  
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5. Organizator rozpatruje skargi i reklamacje niezwłocznie, nie 
później niż w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia ich 
otrzymania. W przypadku braku możliwości rozpatrzenia sprawy 
w podanym terminie, Organizator poinformuje Uczestnika o 
planowanym terminie udzielenia odpowiedzi, z zastrzeżeniem, że 
nie może on przekroczyć 90 dni od dnia otrzymania skargi lub 
reklamacji. 

6. Niezależnie od procedury reklamacyjnej, Uczestnikowi 
przysługuje również prawo dochodzenia roszczeń na drodze 
sądowej. 

 

Postanowienia końcowe 

§ 10. 

1. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane zgodnie z 
przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie 
danych osobowych (tj. Dz.U.  z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. 
zm.). Administratorem danych Uczestników jest Powszechna 
Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w 
Warszawie przy ulicy Puławskiej 15. Dane Uczestników 
przetwarzane są w celu przeprowadzenia „Konkursu dla 
Opiekunów Szkolnych Kas Oszczędności z okazji Dnia Edukacji 
Narodowej”, w tym, w celu opublikowania danych osobowych 
Laureatów na stronie internetowej Organizatora 
(www.pkobp.pl) w zakresie imienia, nazwiska, nazwy Szkoły i 
przyznanych Nagród oraz Nagród finansowych. Każdy 
Uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich 
poprawiania, na warunkach określonych w ustawie o ochronie 
danych osobowych. 

2. Nagrody przyznane w ramach Konkursu DEN do wartości 760 
zł objęte są zwolnieniem przedmiotowym z opodatkowania 
podatkiem dochodowym od osób fizycznych, o którym mowa 
w art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób 
fizycznych („UPDOF”) (tj. Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.). 
Od tych nagród, których wartość przekracza kwotę 760 zł 
Organizator dokona pobrania zryczałtowanego podatku 
dochodowego od osób fizycznych w myśl art. 30 ust. 1 pkt 2 
UPDOF w wysokości 10% wartości nagrody. 

3. Regulamin stosuje się do kolejnych edycji Konkursu DEN 
począwszy od dnia 1 września 2014 r. 

http://www.pkobp.pl/

