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Cel KonkursuCel KonkursuCel KonkursuCel Konkursu    

§ 1.§ 1.§ 1.§ 1.    
Celem Konkursu dla Szkolnych Kas Oszczędności – szkoły 
podstawowe, zwanym dalej Konkursem, jest edukacja ekonomiczna 
dzieci i młodzieży w zakresie różnych form oszczędzania oraz 
wyrobienie w niej nawyku świadomego oszczędzania, a zwłaszcza: 

1) szerzenie wiedzy związanej z systematycznym 
oszczędzaniem, 

2) wyzwolenie inicjatywy i pomysłowości w samodzielnym 
wypracowywaniu dochodów, 

3) zgromadzenie jak największej ilości uczniów w programie 
Szkolnych Kas Oszczędności, 

4) inicjowanie wydarzeń związanych z popularyzacją 
oszczędzania, 

5) edukacja młodzieży związana z wiedzą dotyczącą 
działalności PKO Banku Polskiego SA, 

6) przygotowanie do korzystania z usług 
PKO Banku Polskiego SA, 

7) wzmacnianie relacji pomiędzy środowiskiem szkolnym, 
lokalną społecznością oraz PKO Bankiem Polskim SA. 

    

ROZDZIAŁROZDZIAŁROZDZIAŁROZDZIAŁ    2222    
DefinicjeDefinicjeDefinicjeDefinicje    

§ 2.§ 2.§ 2.§ 2.    
Użyte w regulaminie    Konkursu, zwanym dalej Regulaminem, 
określenia oznaczają: 

1) Organizator – organizatorem Konkursu jest Powszechna 
Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna, zwana 
dalej PKO Bank Polski SA, z siedzibą w Warszawie, 
ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa, wpisany 
do Krajowego Rejestru Sądowego m.st. Warszawy, XIII 
Wydziału Gospodarczego pod numerem KRS 0000026438 
o numerze REGON: 016298263 posiadający numer NIP 
525-000-77-38 oraz kapitał zakładowy (kapitał 
wpłacony) w wysokości 1 250 000 000 zł, 

2) Uczestnicy – uczestnikami Konkursu są szkoły 
podstawowe, w których działają SKO prowadzone 
przez PKO Bank Polski SA, 

3) Regionalna Komisja Ocen – komisja powoływana przez 
dyrektora Regionalnego Oddziału Detalicznego; zadaniem 
Regionalnej Komisji Ocen jest ocena Prac Konkursowych 
oraz wyłonienie laureatów Etapu Regionalnego, 

4) Komisja Konkursowa – komisja oceniająca Prezentacje 
Konkursowe na Etapie Krajowym. Komisja złożona jest 
pracowników PKO Banku Polskiego SA. Członkami 
Komisji mogą być także przedstawiciele Ministerstwa 
Edukacji Narodowej, 
 
 

5) Etap Regionalny – etap Konkursu, w którym Regionalne 
Komisje Ocen wyłaniają laureatów w poszczególnych 
regionach: 
a) region detaliczny białostocki – woj. 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 – woj. 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 – woj. 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, 
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e) region detaliczny krakowski – woj. małopolskie 
i świętokrzyskie oraz powiat zawierciański 
województwa śląskiego, 

f) region detaliczny lubelski – woj. lubelskie 
i podkarpackie, 

g) region detaliczny łódzki – woj. 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 – woj. dolnośląskie 
oraz powiaty brzeski i namysłowski województwa 
opolskiego, 

6) Etap Krajowy – etap Konkursu dla Szkolnych Kas 
Oszczędności, w którym Komisja Konkursowa wyłania 
zwycięzców Konkursu, 

7) Praca Konkursowa – kronika wydarzeń związanych 
z Konkursem w postaci papierowej lub elektronicznej. 
Praca Konkursowa podlega ocenie na Etapie 
Regionalnym. Praca Konkursowa może być ponownie 
wykorzystana na Etapie Krajowym, o ile spełnia warunki 
Prezentacji Konkursowej, 

8) Prezentacja Konkursowa – kronika wydarzeń związanych z 
działalnością Szkolnej Kasy Oszczędności 
przygotowywana w wersji elektronicznej przez laureatów 
Etapu Regionalnego, 

9) Karta Informacyjna – formularz zawierający informacje 
wykorzystywane przez Komisję Konkursową podczas 
oceny Prezentacji Konkursowej.  

    

ROZDZIAŁROZDZIAŁROZDZIAŁROZDZIAŁ    3333    
Czas trwania KonkursuCzas trwania KonkursuCzas trwania KonkursuCzas trwania Konkursu    

§ 3.§ 3.§ 3.§ 3.    
1. Konkurs przeprowadzany jest cyklicznie. 
2. Każda edycja Konkursu obejmuje okres od dnia 1 września 

każdego roku kalendarzowego do dnia 1 października roku 
kalendarzowego następnego. Jeśli wymieniona data przypada 
na dzień wolny od pracy, to jako termin obowiązujący 
przyjmuje się pierwszy dzień roboczy przypadający 
po wskazanym, a wolnym od pracy dniu. 

    

ROZDZIAŁROZDZIAŁROZDZIAŁROZDZIAŁ    4444    
Etap RegionalnyEtap RegionalnyEtap RegionalnyEtap Regionalny    

§ 4.§ 4.§ 4.§ 4.    
1. Warunkiem uczestnictwa w Etapie Regionalnym Konkursu jest 

przesłanie albo przekazanie Pracy Konkursowej 
wraz z wypełnionymi Kartami Informacyjnymi 
 w terminie do dnia 25 kwietnia roku kalendarzowego 
następnego do oddziału PKO Banku Polskiego SA, w którym 
prowadzona jest Książeczka SKO Uczestnika, z dopiskiem 
„Konkurs SKO”.   

2. Uczestnik może przesłać do PKO Banku Polskiego SA jedną 
Pracę Konkursową.  

3. Prace Konkursowe powinny przedstawiać osiągnięcia 
Uczestnika, które zostały dokonane w trakcie trwania 
Konkursu. 

4. Informacje zawarte w Pracy Konkursowej powinny być zwięzłe 
i rzeczowe. 

5. Pożądany opis każdego wydarzenia powinien zawierać tytuł, 
datę wydarzenia, zasięg wydarzenia (np. klasa, szkoła, 
miejscowość) cel, opis działań, efekty. W celu uwiarygodnienia 
przedstawionych faktów pożądana jest dokumentacja, 
np. w postaci zdjęć. 

6. Wersja papierowa Pracy Konkursowej powinna mieć kształt 
płaski dogodny do przesyłki. Rozbudowana przestrzennie 
oprawa nie będzie miała wpływu na ocenę. Możliwe jest 
również przygotowanie Pracy Konkursowej w formie 
prezentacji elektronicznej w formacie zgodnym z Microsoft 
PowerPoint (rozszerzenie ppt lub pptx) albo PDF (Portable 
Document Format), w orientacji poziomej. Dodatkowe efekty 
audiowizualne (animacje, muzyka, filmy) nie mają wpływu 
na ocenę. 

7. Praca Konkursowa w formie papierowej lub elektronicznej 
(nagrana na płytę CD) wraz z Kartą Informacyjną powinny być 
przesłane na adres oddziału PKO Banku Polskiego SA, 
w którym prowadzona jest Książeczka SKO Uczestnika, 
z dopiskiem „Konkurs SKO”.   

8. Informację o przekazaniu Pracy Konkursowej należy 
dodatkowo przesłać drogą mailową wraz ze skanem Karty 
Informacyjnej na adres sko@pkobp.pl do dnia 25 kwietnia roku 
kalendarzowego następnego. 

9. Jeśli daty, wskazane w ust. 1 i 8, przypadają na dzień wolny 
od pracy, to jako termin obowiązujący przyjmuje się pierwszy 
dzień roboczy przypadający po wskazanym, 
 a wolnym od pracy dniu. 
 

§ 5.§ 5.§ 5.§ 5.    
1. Najpóźniej do dnia 30 kwietnia roku kalendarzowego 

następnego dyrektor Regionalnego Oddziału Detalicznego 
powołuje Regionalną Komisję Ocen, w skład której wchodzą  
Opiekunowie SKO i pracownicy PKO Banku Polskiego SA. 
Członkami Regionalnej Komisji Ocen mogą być także 
przedstawiciele Kuratoriów Oświaty.  Regionalna Komisja Ocen 
może liczyć od 3 do 10 osób. 

2. Po zapoznaniu się z nadesłanymi Pracami Konkursowymi, 
do dnia 31 maja roku kalendarzowego następnego Komisja 
wyłania laureatów i typuje z ich grona przedstawicieli 
reprezentujących poszczególne regiony na Etapie Krajowym 
Konkursu: są to Uczestnicy najwyżej sklasyfikowani w Etapie 
Regionalnym. 

3. Z każdego regionu bankowego na Etapie Regionalnym może 
zostać wybrany tylko jeden laureat Konkursu. Laureat Etapu 
Regionalnego automatycznie zostaje zakwalifikowany do Etapu 
Krajowego, pod warunkiem przesłania Prezentacji 
Konkursowej, o której mowa w §6 ust. 1. 



strona 3 / 4 

4. Wśród Uczestników Konkursu niezakwalifikowanych do grona 
laureatów Konkursu na Etapie Regionalnym, jednak 
wyróżniających się szczególnymi osiągnięciami 
bądź oryginalnością dokonań, Regionalna Komisja Ocen typuje 
Uczestników do przyznania nagród I i II stopnia. 

 

ROZDROZDROZDROZDZIAŁZIAŁZIAŁZIAŁ    5555    
Etap KrajowyEtap KrajowyEtap KrajowyEtap Krajowy    

§ 6.§ 6.§ 6.§ 6.    
1. Warunkiem uczestnictwa w Etapie Krajowym Konkursu jest 

przygotowanie przez Laureatów Konkursu z Etapu 
Regionalnego, w formie elektronicznej, krótkiej prezentacji 
osiągnięć Uczestnika dokonanych w trakcie trwania Konkursu, 
zwanej dalej Prezentacją Konkursową. 

2. Laureat Konkursu z Etapu Regionalnego może przesłać do 
PKO Banku Polskiego SA jedną Prezentację Konkursową.  

3. Prezentacje Konkursowe powinny: 
1) przedstawiać osiągnięcia Uczestnika, które zostały 

dokonane w trakcie trwania Konkursu, 
2) zostać przygotowane w formie elektronicznej (w formacie 

zgodnym z Microsoft PowerPoint lub PDF). 
4. Informacje zawarte w Prezentacji Konkursowej powinny być 

zwięzłe i rzeczowe. 
5. Pożądany opis każdego wydarzenia powinien zawierać tytuł, 

datę wydarzenia, zasięg wydarzenia (np. klasa, Szkoła, 
miejscowość) cel, opis działań, efekty. W celu uwiarygodnienia 
przedstawionych faktów pożądana jest dokumentacja,  
np. w postaci zdjęć. 

6. Dodatkowe efekty audiowizualne (animacje, muzyka, filmy) 
nie mają wpływu na ocenę.  

7. Prezentacje Konkursowe nie mogą przekraczać 50 stron 
(lub slajdów), przy wykorzystaniu czcionki nie mniejszej 
niż 12 punktów.  

8. Prezentacje Konkursowe powinny zostać przesłane w ciągu 30 
dni kalendarzowych od daty ogłoszenia wyników Konkursu 
na Etapie Regionalnym na adres: sko@pkobp.pl (w przypadku 
gdy wielkość pliku jest nie większa niż 7MB) albo Biuro 
Młodego Klienta, PKO Bank Polski SA, Puławska 15, 02-515 
z dopiskiem „Konkurs SKO-etap krajowy” (prezentacja nagrana 
na płytę CD). Brak dostarczenia Prezentacji Konkursowych 
we wskazanym terminie, oznacza rezygnację Uczestnika 
z udziału w Etapie Krajowym Konkursu. 

    
§ 7.§ 7.§ 7.§ 7.    

1. Zwycięzców Etapu Krajowego wyłoni Komisja Konkursowa. 
Komisja przedstawi wyniki konkursu do dnia 1 października 
roku kalendarzowego następnego.  
    

§ 8.§ 8.§ 8.§ 8.    
2. Dodatkowo na Etapie Krajowym zostanie przyznana nagroda 

internautów. 
3. Na stronie internetowej PKO Banku Polskiego SA 

www.pkobp.pl, zostanie podany adres do platformy 
internetowej, poprzez którą internauci do dnia 30 września roku 
kalendarzowego następnego będą mogli oddawać swoje głosy 
na poszczególne Prezentacje Konkursowe. Każdy głosujący 
będzie mógł oddać swój głos wyłącznie na jedną Prezentację 
Konkursową. Szkoła, której prezentacja otrzyma najwięcej 
głosów internautów, otrzyma nagrodę zwaną dalej Nagrodą 
Internautów. 

    

ROZDZIAŁROZDZIAŁROZDZIAŁROZDZIAŁ    6666    
Ocena i punktacjaOcena i punktacjaOcena i punktacjaOcena i punktacja    

§ 9.§ 9.§ 9.§ 9.    
1. Przy ocenie Prac i Prezentacji Konkursowych i przyznawaniu 

nagród brane będą pod uwagę następujące kryteria: 
1) popularyzacja i świadomość wiedzy związanej 

z oszczędzaniem ze szczególnym uwzględnieniem 
działalności PKO Banku Polskiego SA (działania 
edukacyjne np. lekcje, działania uczące przedsiębiorczości, 
działania z zakresu ekologii, popularyzacja SKO) – 
maksymalnie 50 punktów, 

2) powszechność oszczędzania (procent uczniów szkoły, 
którzy przez cały okres trwania Konkursu wzięli w nim 
udział ) – maksymalnie 20 punktów, 

3) działalność na rzecz lokalnej społeczności – maksymalnie 
15 punktów, 

4) aktywne prowadzenie bloga SKO na platformie blogowej 
www.szkolneblogi.pl – 10 punktów, 

5) przygotowanie prezentacji w wersji elektronicznej – 5 
punktów. 

2. Uczestnik Konkursu może uzyskać maksymalnie 100 punktów. 

ROZDZIAŁROZDZIAŁROZDZIAŁROZDZIAŁ    7777    
NagrodyNagrodyNagrodyNagrody    

§ 10.§ 10.§ 10.§ 10.    
1. W konkursie zostaną przyznane następujące nagrody: 

1) Etap Regionalny: jedna nagroda za zajęcie pierwszego 
miejsca w każdym z regionów – dla Uczestników Konkursu 
zakwalifikowanych do grona laureatów etapu, nagrody 
dodatkowe I i II stopnia – dla Uczestników Konkursu 
niezakwalifikowanych do grona laureatów etapu, jednak 
wyróżniających się szczególnymi osiągnięciami 
bądź oryginalnością dokonań, 

2) Etap Krajowy: nagrody przyznawane są za zajęcie miejsca 
od I do III. Dodatkowo przyznawana jest Nagroda 
Internautów. 

2. Wysokość nagród: 
1) na Etapie Regionalnym – za zajęcie I miejsca nagroda 

wynosi 3000 zł; dodatkowo – wśród wszystkich 
Uczestników Konkursu z terenu całego kraju – zostanie 
przyznanych 50 nagród I stopnia po 2000 zł każda 
oraz 300 nagród II stopnia po 1000 zł każda; podział 
nagród na poszczególne regiony detaliczne jest 
proporcjonalny i zależny od liczby przesłanych Prac 
Konkursowych i Prezentacji Konkursowych; rozdzielnik 
informujący o ilości nagród I i II stopnia, które mogą w 
danej edycji Konkursu zostać przyznane w 
poszczególnych regionach, zostanie opublikowany do 
wiadomości do dnia  1 grudnia każdego roku; PKO Bank 
Polski SA zastrzega sobie prawo do zmiany liczby 
przyznanych nagród I i II stopnia, 

2) na Etapie Krajowym – zostaną przyznane trzy nagrody 
za zajęcie I, II i III miejsca; za zajęcie I miejsca nagroda 
wynosi 20 000 zł, II miejsca 15 000 zł, III miejsca 10 000 
zł; dodatkowo przyznana zostanie Nagroda Internautów – 
10 000 zł; Nagrodę Internautów może uzyskać każda 
Szkoła biorąca udział w Etapie Krajowym, niezależnie 
od wyników obrad Komisji Konkursowej. 

3. Wypłata nagród laureatom Konkursu zostanie zrealizowana 
w formie przelewu bankowego na rachunek wskazany 
przez Uczestnika Konkursu w Karcie Informacyjnej i nastąpi 
w terminie: 

1) do końca czerwca roku kalendarzowego następnego 
w przypadku Etapu Regionalnego, 
2) do końca roku kalendarzowego następnego 
w przypadku Etapu Krajowego. 
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§ 11.§ 11.§ 11.§ 11.    
1. Uczestnicy Konkursu są zobowiązani do zapoznania 

się i przestrzegania zasad zawartych w niniejszym Regulaminie. 
Uczestnictwo w Konkursie oznacza akceptację postanowień 
Regulaminu. 

2. Laureaci Konkursu zezwalają na nieodpłatne używanie 
i korzystanie przez PKO Bank Polski SA ze zwycięskich Prac 
Konkursowych oraz Prezentacji Konkursowych w celach 
promocyjnych PKO Banku Polskiego SA lub SKO przez czas 
nieokreślony. 
 

§ 12.§ 12.§ 12.§ 12.    
1. Regulamin Konkursu będzie dostępny w okresie trwania każdej 

z edycji Konkursu na stronie internetowej PKO Banku 
Polskiego SA www.pkobp.pl w zakładce „SKO”. 

2. Regulamin może zostać zmieniony w każdej kolejnej edycji 
Konkursu ze względu na jej specyfikę. 
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§ 13.§ 13.§ 13.§ 13.    
1. Reklamacje Uczestników Konkursu dotyczące nieprawidłowości 

przebiegu lub rozliczenia Konkursu będą przyjmowane 
w terminie 5 dni roboczych od dat ogłoszenia wyników 
na poszczególnych etapach Konkursu. Reklamacje powinny 
być zgłaszane na adres poczty elektronicznej: sko@pkobp.pl 
z dopiskiem „Konkurs SKO – Reklamacja”. Reklamacje 
rozpatrywane są w terminie 10 dni roboczych od dnia 
doręczenia ich Organizatorowi. Uczestnik o podjętej decyzji 
zostanie powiadomiony zwrotnie pocztą elektroniczną. 

2. Wszelkie pytania dotyczące zagadnień związanych 
z Konkursem należy kierować na adres: sko@pkobp.pl. 


