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Regulamin  
§ 1.  
Niniejszy regulamin, zwany dalej „Regulaminem”, określa zasady „Konkursu dla Szkół na 85-lecie SKO”, 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, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 
Sądowego pod numerem KRS 0000026438, REGON: 016298263, NIP 525-000-77-38 oraz kapitał zakładowy (kapitał wpłacony) w 
wysokości 1 250 000 000 zł, infolinia: 800 302 302 (brak opłat dla numerów krajowych na terenie kraju; w pozostałych przypadkach – 
opłata zgodna z taryfą operatora),  

2) Konkurs – „Konkurs dla Szkół na 85-lecie SKO” realizowany przez Organizatora na zasadach określonych w Regulaminie, 
3) Szkoła – szkołę podstawową prowadzącą działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, reprezentowaną przez Dyrektora,  
4) SKO – Szkolne Kasy Oszczędności działające przy Szkołach, dla których Organizator prowadzi rachunki,  
5) Opiekun SKO – pracownika Szkoły wskazanego przez Dyrektora Szkoły do zarządzania środkami zgromadzonymi na rachunkach SKO Konto 

dla Ucznia, SKO Konto dla Szkoły oraz SKO Konto Plan Szkoły; w każdej Szkole może być maksymalnie dwóch Opiekunów SKO,  
6) Członek SKO – ucznia Szkoły w wieku 5-13 lat, na rzecz którego prowadzony jest rachunek SKO Konto dla Ucznia,  
7) Nagrody – przewidziane w Konkursie nagrody opisane w §9-10, którymi nagrodzone zostaną najlepsze Szkoły oraz Opiekunowie SKO z tych 

Szkół, 
8) Karta Zgłoszeniowa - formularz udostępniony na stronie internetowej Organizatora www.pkobp.pl w zakładce „Dla dzieci”, stanowiący 

załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu, 
9) Ligi – grupy, na jakie podzielono Szkoły ze względu na liczbę uczniów do nich uczęszczających, 
10) Subkonto – rachunek SKO Konto Plan Szkoły założony w danej Szkole uczestniczącej w SKO na potrzeby Konkursu, na którym gromadzone 

są wyłącznie środki będące wynikiem działań konkursowych, 
11) Rankingi – rankingi Uczestników sporządzane na potrzeby Konkursu przez Organizatora, które publikowane będą na stronie internetowej 

Organizatora www.pkobp.pl w zakładce „Dla dzieci” co dwa tygodnie w trakcie trwania Konkursu; pierwszy Ranking zostanie opublikowany 
do dnia 6 grudnia 2019 r.,  

12) Uczestnik – Szkołę, dla której Opiekun SKO złożył w oddziale Organizatora Kartę Zgłoszeniową oraz Opiekuna SKO z tej szkoły, 
13) Zgłoszenie – wypełnioną i przekazaną przez Szkołę Kartę Zgłoszeniową do oddziału Organizatora, który współpracuje z daną Szkołą 

w ramach SKO, 
14) Pracownik – osobę z oddziału Organizatora prowadzącego rachunek SKO danej Szkoły, współpracującą z Opiekunem SKO Szkoły, 
15) Laureat Konkursu – Szkołę, która otrzyma Nagrodę Główną, Nagrodę I lub II stopnia oraz Opiekuna SKO z tej Szkoły, 
16) Dyrektor – osobę reprezentującą Szkołę. 
 
Cel Konkursu  
§ 3.  
Celem Konkursu jest promocja praktycznej edukacji finansowej w Szkołach współpracujących z Organizatorem w ramach programu SKO. 
   
Termin  
§ 4.  
1. Konkurs trwa od 8 listopada 2019 r. do 10 kwietnia 2020 r.  
2. Przyjmowanie Zgłoszeń do udziału w Konkursie odbywa się przez cały okres trwania Konkursu.   
3. Zakwalifikowanie do udziału w Konkursie następuje po przekazaniu przez Szkołę Karty Zgłoszeniowej, zgodnie z § 5 ust. 2-5 do oddziału 

Organizatora, w którym prowadzony jest rachunek SKO Konto dla Szkoły. 
4. Datą zgłoszenia do udziału w Konkursie jest data wpisana przez Pracownika przyjmującego zgłoszenie na Karcie Zgłoszeniowej tożsama z 

datą dostarczenia Karty Zgłoszeniowej do oddziału Organizatora zgodnie z § 5 ust. 2-5.  
  
Udział w Konkursie  
§ 5.  
1. W Konkursie może wziąć udział Szkoła pod warunkiem, że:  
1) działające przy Szkole SKO posiada rachunek SKO Konto dla Szkoły,  
2) na potrzeby Konkursu Uczestnik założył Subkonto pod nazwą „Konkurs na 85-lecie SKO”, 
3) Dyrektor Szkoły oraz Opiekun SKO zapoznali się z Regulaminem i pisemnie zaakceptowali jego postanowienia  
4) prawidłowo dokona Zgłoszenia, zgodnie z trybem opisanym w ust. 2. 
2. Karta Zgłoszeniowa może być przekazana do oddziału Organizatora współpracującego z daną Szkołą w ramach SKO w postaci skanu 

dołączonego do wiadomości elektronicznej (e-mail) wysyłanej na adres e-mail Pracownika lub na adres e-mail sekretariatu ww. oddziału 
Organizatora lub w formie papierowej przekazanej osobiście do Pracownika.  

3. Zgłoszenie powinno zawierać następujące informacje, pod rygorem niezakwalifikowania do udziału w Konkursie:  
1) liczbę wszystkich uczniów w danej Szkole (dane na dzień rozpoczęcia Konkursu tj. 8 listopada 2019 r.), 
2) liczbę uczniów w wieku 5-13 lat w danej Szkole (dane na dzień rozpoczęcia Konkursu tj. 8 listopada 2019 r.), 
3) numer Subkonta o nazwie „Konkurs na 85-lecie”, na którym gromadzone będą wyłącznie środki zebrane w Szkole w efekcie akcji 

zarobkowych organizowanych w ramach SKO w trakcie trwania Konkursu, 
4) nazwę Szkoły i numer rachunku SKO Konto dla Szkoły prowadzonego dla danej Szkoły, 
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5) podpis Opiekuna SKO oraz Dyrektora, 
6) nazwę oddziału Organizatora, z którym współpracuje Szkoła. 
4. Każda Szkoła może dokonać tylko jednego Zgłoszenia do Konkursu.  
5. W przypadku przekazania przez Szkołę więcej niż jednego Zgłoszenia, pod uwagę będzie brane Zgłoszenie otrzymane przez oddział 

Organizatora jako pierwsze.  
 
Kryteria oceny i punktacja 
§ 6. 
1. W Konkursie i przy przyznawaniu Nagród brane będą pod uwagę następujące kryteria:  
1) promocja oszczędzania – liczba uczniów danej Szkoły, którzy w okresie trwania Konkursu przystąpili do SKO (otworzyli SKO Konto dla 

Ucznia). Za każdego ucznia, który przystąpi do SKO (założy SKO Konto dla Ucznia) Uczestnik otrzyma 0,3 punktu,  
2) powszechność oszczędzania mierzona jako stosunek liczby uczniów w danej Szkole posiadających SKO Konto dla Ucznia, którzy do dnia 

zakończenia Konkursu, tj. 10 kwietnia 2020 r. nie ukończyli 13. roku życia do liczby wszystkich uczniów w danej Szkole, którzy nie ukończyli 
13. roku życia na dzień rozpoczęcia Konkursu, tj. 8 listopada 2019 r.  
Za to kryterium Uczestnik otrzyma następującą liczbę punktów: 
- w przypadku, gdy powszechność oszczędzania będzie mniejsza lub równa 30%, Uczestnik otrzymuje 0 punktów, 
- w przypadku, gdy powszechność oszczędzania będzie większa niż 30%, Uczestnik otrzymuje 0,5 punktu za każdy punkt procentowy 
powyżej 30%, 

3) suma środków udokumentowanych na Subkoncie „Konkurs na 85-lecie”, uzyskanych w trakcie działań podejmowanych w ramach SKO w 
danej Szkole (np. zbiórki, kiermasze) mierzona na dzień zakończenia Konkursu, tj. 10 kwietnia 2020 r. – za każde 50 zł zdeponowane na 
Subkoncie w trakcie trwania Konkursu Uczestnik zdobywa 0,2 punktu. 

2. Suma powyższych punktów decyduje o miejscu Szkoły w Rankingu, przy czym, aby otrzymać Nagrodę Uczestnik, niezależnie od Ligi, do 
której zostanie zakwalifikowany, oprócz zdobycia odpowiedniej liczby punktów, musi pozyskać do SKO w trakcie trwania Konkursu co 
najmniej 10 uczniów (otworzyć 10 SKO Kont dla Ucznia). 

3. W przypadku, gdy Szkoły uzyskają taką samą łączną liczbę punktów, o ostatecznej kolejności decydować będzie większa liczba punktów 
uzyskanych kolejno w kryteriach, o których mowa w ust. 1 pkt. 1-3.  

4. Raz na dwa tygodnie, na stronie internetowej Organizatora www.pkobp.pl w zakładce „Dla dzieci”, publikowane będą aktualne Rankingi 
zawierające listę Uczestników w podziale na Ligi zgodne z §7. 
 

Ligi 
§ 7.  
1. Szkoła, która dostarczy do oddziału Organizatora prawidłowo wypełnione Zgłoszenie, zostaje zakwalifikowana do jednej z trzech Lig.  
2. Kwalifikacja Szkoły do Ligi zależy od liczby uczniów w wieku 5-13 lat, uczęszczających do danej Szkoły na dzień rozpoczęcia Konkursu, tj. 8 

listopada 2019 r.: 
1) Liga 1 – Szkoły, do których uczęszcza maksymalnie 100 uczniów, 
2) Liga 2 - Szkoły, do których uczęszcza od 101 do 300 uczniów, 
3) Liga 3 – Szkoły, do których uczęszcza co najmniej 301 uczniów. 
 
Rankingi 
§ 8.  
1. Rankingi będą przedstawiały:  
1) nazwy Uczestników,  
2) Ligi, do której zostali przypisani Uczestnicy, zgodnie z § 7 ,  
3) aktualne wyniki punktowe Uczestników w poszczególnych kryteriach, o których mowa w § 6 ust. 1 pkt. 1-3,  
4) łączne aktualne wyniki punktowe Uczestników,  
5) aktualne pozycje Uczestników w podziale na Ligi. 
 
 
Nagrody dla Szkół 
§ 9.  
1. W Konkursie zostaną przyznane 3 Nagrody Główne – po 1 Nagrodzie Głównej dla Szkół zajmujących 1 miejsce w każdej Lidze.  
2. Nagrodami Głównymi są tablice multimedialne wraz z wyposażeniem. 
3. W Konkursie zostaną przyznane 24 Nagrody I stopnia, tj. zestawy składające się z: pięciu robotów oraz akcesoriów do nauki robotyki.  
4. W Konkursie zostanie przyznanych 58 Nagród II stopnia, tj. robotów do nauki robotyki. 
5. Podział Nagród I i II stopnia pomiędzy poszczególne Ligi wskazane w § 7 ust. 2 Regulaminu, odpowiada procentowemu udziałowi liczby 

Zgłoszeń w danej Lidze do wszystkich Zgłoszeń do Konkursu na dzień zakończenia Konkursu, tj. 10 kwietnia 2020 r. 
6. Jeżeli liczba Nagród I i II stopnia, rozdzielona zgodnie z zasadą, o której mowa w ust. 5, nie będzie równa liczbie Nagród, o których mowa w 

ust. 3 i 4, Organizator zastrzega sobie prawo do takiej zmiany liczby Nagród I i II stopnia, aby przy zachowaniu procentowego udziału, o 
którym mowa w ust. 5, łączna liczba Nagród nie uległa zmianie. 

7. Jeżeli liczba Nagród I i II stopnia w danej Lidze, rozdzielona zgodnie z zasadą, o której mowa w ust. 5, będzie wyższa niż liczba Uczestników 
uprawnionych do odebrania Nagrody w danej Lidze, nieprzydzielone Nagrody I i II stopnia przechodzą do kolejnej Ligi, w której do Konkursu 
zgłosiło się najwięcej Uczestników. 

 
Nagrody dla Opiekunów SKO  
§ 10.  
1. Opiekunom SKO przyznawane są Nagrody składające się z dwóch elementów: 
1) rzeczowego, w postaci bonów do Empiku o wartości: 
a) 3 Nagrody Główne: 1000 zł,  
b) 24 Nagrody I stopnia: 500 zł,  
c) 58 Nagród II stopnia: 300 zł,  
2) finansowego na pokrycie należnego podatku dochodowego obliczonego od łącznej wartości otrzymanej przez Opiekuna SKO Nagrody. 
2. Nagrody w postaci bonów przyznawane są Opiekunom SKO ze Szkół, które w Konkursie otrzymają Nagrodę Główną oraz Nagrody I i II 

stopnia.  
3. W przypadku Szkół, w których jest dwóch Opiekunów SKO, wartość nagrody nie ulega zmianie. Nagroda zostanie podzielona po równo (po 

50% wartości opisanej w § 10 ust. 1, pkt. 1-2) między Opiekunów SKO. 
4. Element finansowy Nagrody zostanie potrącony przez Organizatora przed wydaniem elementu rzeczowego i odprowadzony do właściwego 
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dla Organizatora Urzędu Skarbowego tytułem należnego zryczałtowanego podatku dochodowego od wydanych Laureatom Konkursu 
Nagród. 

 
Laureaci Konkursu, ogłoszenie wyników, wydanie Nagród  
§ 11.  
1. Lista Laureatów Konkursu zostanie opublikowana na stronie internetowej Organizatora www.pkobp.pl w zakładce „Dla dzieci” w terminie do 

14 dni roboczych po zakończeniu Konkursu, tj. 10 kwietnia 2020 r.  
2. Przekazanie Nagród dla Szkół i Opiekunów SKO nastąpi w ciągu 90 dni roboczych od ogłoszenia wyników na stronie internetowej 

Organizatora www.pkobp.pl w zakładce „Dla dzieci”.  
 
Komisja Konkursowa  
§ 12.  
1. Zadaniem Komisji Konkursowej jest wyłonienie Laureatów Konkursu. 
2. W skład Komisji Konkursowej wchodzą Pracownicy wytypowani przez Organizatora.  
3. Komisja Konkursowa może liczyć od 3 do 5 osób.  
 
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych  
§ 13.  
1. Wszystkie dane osobowe Opiekuna SKO i Dyrektora reprezentującego Szkołę będą przechowywane i przetwarzane przez Organizatora na 

podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych 
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, 
zwanego dalej „Rozporządzeniem”.  

2. Administratorem danych osobowych jest Organizator.  
3. U Organizatora powołany został Inspektor Ochrony Danych. Adres: Inspektor Ochrony Danych, ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa, adres 

e-mail: iod@pkobp.pl. Dane dotyczące Inspektora Ochrony Danych są dostępne na stronie internetowej Organizatora w zakładce „RODO” 
oraz w oddziałach PKO Banku Polskiego S.A.  

4. Dane osobowe Opiekuna SKO i Dyrektora reprezentującego Szkołę mogą być przetwarzane przez Organizatora w celu:  
1) przeprowadzenia „Konkursu na 85-lecie SKO”, w tym do opublikowania danych osobowych Laureatów na stronie internetowej Organizatora 

(www.pkobp.pl) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i lit. f Rozporządzenia,  
2) rozpatrzenia reklamacji, wniosków oraz odwołań na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia,  
3) ustalenia i dochodzenia roszczeń przez Organizatora w związku z prowadzoną działalnością, lub obrony przed roszczeniami kierowanymi 

wobec Organizatora, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia.  
5. Dane osobowe Opiekuna SKO i Dyrektora reprezentującego Szkołę mogą być udostępniane przez Organizatora podmiotom i organom, 

którym Organizator jest zobowiązany lub upoważniony udostępnić dane osobowe na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów 
prawa.  

6. Dane osobowe Opiekuna SKO i Dyrektora reprezentującego Szkołę będą przechowywane przez okres niezbędny do dochodzenia roszczeń 
przez Organizatora w związku z prowadzoną działalnością lub obrony przed roszczeniami kierowanymi wobec Organizatora, na podstawie 
powszechnie obowiązujących przepisów prawa, z uwzględnieniem okresów przedawnienia roszczeń określonych w powszechnie 
obowiązujących przepisach prawa.  

7. W związku z przetwarzaniem przez Organizatora danych osobowych Opiekunowi SKO i Dyrektorowi reprezentującemu Szkołę przysługuje:  
1) prawo dostępu do danych osobowych,  
2) prawo do sprostowania danych osobowych,  
3) prawo usunięcia danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym),  
4) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,  
5) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy Opiekun SKO lub Dyrektor reprezentujący Szkołę uzna, że 

przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.  
8. Podanie danych osobowych Opiekuna SKO i Dyrektora reprezentującego Szkołę jest konieczne w celu określonym w ust. 4 powyżej i jest 

niezbędne do przeprowadzenia „Konkursu na 85-lecie SKO ”.  
9. Organizator przetwarza następujące kategorie danych osobowych: imię i nazwisko Opiekuna SKO, nazwa szkoły, w której pracuje Opiekun 

SKO, imię i nazwisko osoby Dyrektora reprezentującego Szkołę. 
10. Dane osobowe Opiekuna SKO i Dyrektora reprezentującego Szkołę nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym profilowane.  
 
Tryb składania i rozpatrywania reklamacji 
§ 14.  
1. Reklamacje mogą być zgłaszane do Organizatora. Uczestnik Konkursu może złożyć reklamację w formie: 
1) elektronicznej – poprzez serwis bankowości elektronicznej iPKO, 
2) pisemnej – na adres: PKO Bank Polski, ul. Nowogrodzka 35/41, 00-950 Warszawa, z dopiskiem „Konkurs na 85-lecie SKO”, 
3) ustnej – telefonicznie lub osobiście do protokołu podczas wizyty w oddziale Banku. 
2. Na żądanie Uczestnika Konkursu Organizator potwierdza w formie pisemnej lub w inny uzgodniony sposób fakt złożenia przez niego 

reklamacji.  
3. Aktualne numery telefonów i adresy, pod którymi Uczestnik Konkursu może składać reklamacje, podane są na stronie internetowej 

Organizatora www.pkobp.pl.  
4. Reklamacja dotycząca przebiegu Konkursu powinna zawierać w szczególności dane Uczestnika Konkursu, datę wystąpienia reklamowanego 

zdarzenia i opis zgłaszanych zastrzeżeń lub niezgodności oraz jednoznacznie sformułowane roszczenie. 
5. Do złożonej reklamacji dotyczącej przebiegu Konkursu Uczestnik powinien dołączyć (bądź przesłać pocztą na adres Organizatora w 

przypadku zgłoszenia telefonicznego) wszelkie dokumenty będące dowodami zaistnienia okoliczności, które są podstawą reklamacji.  
6. Rozpatrzenie reklamacji polega na zbadaniu jej zasadności i podjęciu przez Organizatora stosownych działań mających na celu usunięcie 

ewentualnie stwierdzonych nieprawidłowości i ich przyczyn.  
7. Organizator rozpatruje reklamację niezwłocznie, w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia jej otrzymania. W szczególnie skomplikowanych 

przypadkach, uniemożliwiających rozpatrzenie reklamacji i udzielenie odpowiedzi w terminie 30 dni, Organizator poinformuje Uczestnika 
Konkursu o przewidywanym terminie udzielenia odpowiedzi, który nie może przekroczyć 60 dni od dnia otrzymania reklamacji. 
Do zachowania przez Organizatora terminów, o których mowa powyżej, wystarczy wysłanie odpowiedzi przed upływem tych terminów.   

8. Po rozpatrzeniu reklamacji Uczestnik zostanie poinformowany o jej wyniku w formie pisemnej albo za pomocą innego trwałego nośnika 
informacji (pocztą elektroniczną jedynie na wniosek Uczestnika).  

9. W sprawach dotyczących Konkursu Uczestnik, poza uprawnieniami określonymi w niniejszym Regulaminie, ma prawo do zwracania się do 
Miejskiego albo Powiatowego Rzecznika Konsumentów oraz dochodzenia roszczeń przed sądem. 

http://www.pkobp.pl/
http://www.pkobp.pl/
http://www.pkobp.pl/
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10. Uczestnik ma prawo do pozasądowego rozstrzygania ewentualnych sporów wynikających z Konkursu. Podmiotami właściwymi do 
rozstrzygania sporów są: 

1) Bankowy Arbitraż Konsumencki działający przy Związku Banków Polskich (www.zbp.pl) – w przypadku Klienta będącego konsumentem, 

2) Rzecznik Finansowy (www.rf.gov.pl) po wyczerpaniu drogi postępowania reklamacyjnego – w przypadku Klienta, który jest osobą fizyczną. 
11. Organem administracji publicznej sprawującym nadzór nad działalnością Banku jest Komisja Nadzoru Finansowego. 

 
Postanowienia końcowe  
§ 15.  
1. Regulamin obowiązuje od dnia 8 listopada 2019 r.  
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