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Regulamin Konkursu dla Opiekunów Szkolnych Kas 

Oszczędności z okazji Dnia Edukacji Narodowej 
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Rozdział 1 
Organizator Konkursu 

§ 1 
1. Organizatorem Konkursu dla Opiekunów Szkolnych Kas 

Oszczędności z okazji Dnia Edukacji Narodowej, zwanym dalej 
Konkursem, 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. 

 

Rozdział 2 
Uczestnicy Konkursu 

§ 2 
1. W Konkursie biorą udział opiekunowie Szkolnych Kas 

Oszczędności (SKO), zwani dalej Opiekunami SKO, ze szkół 
albo drużyn harcerskich, które w trakcie roku szkolnego 
poprzedzającego rok szkolny, w którym odbywa się dana 
edycja Konkursu, uczestniczyły w Konkursie dla Szkolnych Kas 
Oszczędności – szkoły podstawowe albo w Konkursie 
dla Szkolnych Kas Oszczędności – szkoły ponadpodstawowe 
i drużyny harcerskie. 

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

1 października każdego roku do dnia 15 kwietnia roku 
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. 

 

Rozdział 3 
Wyłonienie laureatów konkursu 

§ 3 
Laureatami Konkursu są Opiekunowie SKO szczególnie zasłużeni w 
procesie edukacji ekonomicznej dzieci i młodzieży oraz 
upowszechnieniu idei oszczędzania wśród uczniów szkół 
podstawowych i ponadpodstawowych. Podstawą do wyłonienia 
przez Organizatora laureatów Konkursu będzie ocena ich pracy w 
zakresie: 

1) edukacji dzieci i młodzieży oraz popularyzowania wiedzy 
o oszczędzaniu, nowoczesnej bankowości, finansach itp., 

2) zachęcania dzieci i młodzieży do uczestnictwa 
i aktywnego działania w ramach programu Szkolnych Kas 
Oszczędności, 

3) odkrywania i promowania talentów ekonomicznych 
wśród dzieci i młodzieży, 

4) przejawiania inicjatywy i pomysłowości w realizacji zadań 
związanych z funkcjonowaniem SKO, 

5) wykonywania w sposób bezpośredni prac związanych 
z prowadzeniem SKO i sprawowania nadzoru 
nad jej rozwojem, w tym pracy z dziećmi i młodzieżą 
a także współpracy z gronem pedagogicznym i rodzicami 
uczniów. 

 
§ 4 

Wnioski o zakwalifikowanie Opiekuna SKO do grona laureatów 
Konkursu w poszczególnych miejscowościach sporządzają oddziały 
PKO Banku Polskiego SA, zwane dalej Oddziałami, w porozumieniu 
z dyrektorami poszczególnych szkół biorących udział 
w Konkursie dla Szkolnych Kas Oszczędności – szkoły podstawowe 
albo w Konkursie dla Szkolnych Kas Oszczędności – szkoły 
ponadpodstawowe i drużyny harcerskie. Każdy z Oddziałów przesyła 
wnioski do Regionalnego Oddziału Detalicznego, nie później 
niż do dnia 10 września każdego roku. 

 

Rozdział 4 
Nagrody 

§ 5 
1. W Konkursie każdego roku: 

1) nadawane są odznaki: 
i) Złote, 
ii) Srebrne, 
iii) Brązowe. 

2) przyznawane są nagrody pieniężne:  
i) I stopnia, 
ii) II stopnia, 
iii) III stopnia. 

2. Laureaci Konkursu wraz z nadaniem odznak otrzymują 
następujące nagrody pieniężne: 

1) z odznaką złotą – nagrodę I stopnia, 
2) z odznaką srebrną – nagrodę II stopnia, 
3) z odznaką brązową – nagrodę III stopnia. 

3. Wysokość nagród pieniężnych jest ustalana corocznie 
przez Prezesa Zarządu PKO Banku Polskiego SA na wniosek 
Biura Młodego Klienta. 

4. Dowodem nadania odznaki jest zaświadczenie wydane 
przez PKO Bank Polski SA – dokument odznaki. 

5. Odznaki nadaje Prezes Zarządu PKO Banku Polskiego SA 
na podstawie listy osób wytypowanych do odznaczeń, 
przedłożonej w terminie do końca września każdego roku 
przez Biuro Młodego Klienta. 

6. Biuro Młodego Klienta wraz z Regionalnym Oddziałem 
Detalicznym przekazuje listy nagrodzonych nauczycieli 
do właściwych kuratoriów oświaty. 

 
§ 6 

1. Złote odznaki wręczane są laureatom Konkursu 
przez upoważnionych przedstawicieli Centrali 
PKO Banku Polskiego SA oraz dyrektora Biura Młodego Klienta 
w październiku każdego roku. 

2. Srebrne i brązowe odznaki wręczane są laureatom Konkursu 
przez dyrektorów odpowiednich Regionalnych Oddziałów 
Detalicznych lub osoby przez nich upoważnione, 
 w październiku każdego roku. 

 

Rozdział 5 
Postanowienia końcowe 

§ 7 
1. Ewidencję wydanych odznak oraz przyznanych nagród 

pieniężnych prowadzi w zakresie odznak i nagród pieniężnych 
przyznanych w danym regionie detalicznym – Regionalny 
Oddział Detaliczny, natomiast w zakresie odznak i nagród 
pieniężnych dla całej Polski -  Biuro Młodego Klienta. 

2. Ewidencja, o której mowa w pkt 1, zawiera imię i nazwisko 
odznaczanego lub nagrodzonego, miejscowość 
i nr szkoły lub nazwę instytucji, w której pracuje, rok 
przyznania odznaki lub nagrody pieniężnej. 
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§ 8 
Nagrody pieniężne przyznane w ramach Konkursu 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”) (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, ze zm.). Od tych 
nagród, których wartość przekracza kwotę 760 
zł PKO Bank Polski SA dokona pobrania zryczałtowanego podatku 
dochodowego od osób fizycznych w myśl art. 30 ust. 1 pkt 2 UPDOF 
w wysokości 10% wartości nagrody. 

 
§ 9 

Administratorem danych osobowych uczestników Konkursu jest 
PKO Bank Polski SA. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie 
w celach związanych z organizacją i przeprowadzeniem Konkursu 
oraz w celu publikacji listy laureatów Konkursu i wydania nagród. 
Dane uczestników Konkursu będą przetwarzane zgodnie 
z postanowieniami ustawy o ochronie danych osobowych 
(Dz.U. z 1997 r. nr 133, poz.883 z późn. zm.). 

 
§ 10 

Regulamin Konkursu będzie dostępny w okresie trwania każdej 
z edycji Konkursu na stronie internetowej PKO Banku Polskiego SA 
www.pkobp.pl w zakładce „SKO”. 

 


