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TalentowiSKO – talenty dodajemy, mnożymy, potęgujemy 
 
Program TalentowiSKO jest rozszerzeniem dotychczasowych działań Banków Spółdzielczych realizowanych w ramach Szkolnych Kas Oszczędności. 
Jego celem jest rozwijanie talentów wśród dzieci i młodzieży poprzez promowanie dobrych nawyków w zakresie oszczędzania i przedsiębiorczości.  
Programem objęci są uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych w całej Polsce. 

Zasady sprawowania patronatu Banków Spółdzielczych nad  

Szkolnymi Kasami Oszczędności  

 

Postanowienia ogólne 

§ 1 

1. Szkolne Kasy Oszczędności działające pod patronatem Banków Spółdzielczych 

zwanych dalej Bankami, są to:  

1) Szkolne Kasy Oszczędności (SKO) działające w ramach uczniowskiego 

samorządu szkolnego w oparciu o regulamin SKO; 

2) Spółdzielcze Szkolne Kasy Oszczędności (SSKO) -działające w ramach 

spółdzielni uczniowskich na podstawie statutu uchwalonego przez walne 

zgromadzenie spółdzielni uczniowskiej oraz regulamin SKO.  

2. W dalszej części zasad używa się określenia. SKO, pod którym należy rozumieć 

Szkolne Kasy Oszczędności (SKO) oraz Spółdzielcze Szkolne Kasy Oszczędności 

(SSKO).  

Zadania banków w zakresie opieki i instruktażu 

§ 2 

1. Bank udziela pomocy w organizowaniu i prowadzeniu SKO, jak również działań w ramach 

Programu „TalentowiSKO”.  

2. Bank sprawuje opiekę nad SKO oraz działaniami Programu „TalentowiSKO” poprzez 

wyznaczonego pracownika, w zakresie: 

1) nawiązania kontaktu z dyrektorami szkół, mających siedziby na terenie działania 

banku (oddziału), celem zorganizowania SKO oraz współpracy w ramach 

prowadzenia działań w Programie „TalentowiSKO”;  

2) opracowania, stosownie do potrzeb szkół, planu propagowania oszczędzania wśród 

młodzieży szkolnej, ze szczególnym uwzględnieniem: 

a) udziału członków SKO w działaniach z zakresu edukacji finansowej w ramach 

programu „TalentowiSKO”, 

b) udziału w imprezach szkolnych o tematyce wiążącej się z działalnością banku. 

3) dokonywania, wspólnie z opiekunem SKO i przedstawicielami samorządu 

szkolnego, podsumowania działalności na koniec każdego roku szkolnego; 

4) szkolenia i instruktażu w zakresie prowadzenia rachunkowości SKO; 

5) uczestnictwa w spotkaniach z młodzieżą celem propagowania tej formy 

oszczędzania wśród młodzieży, jak również postaw aktywności i przedsiębiorczości 

w ramach Programu „TalentowiSKO”; 

6) udzielania pomocy opiekunowi SKO w organizowaniu pracy z uczniami w ramach 

funkcjonowania SKO i Programu „TalentowiSKO” 
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§ 3 

1. Na działalność propagującą oszczędzanie wśród młodzieży szkolnej banki 

przeznaczają odpowiednie środki z podziału nadwyżki bilansowej lub ujęte w planie 

wydatków kwoty na reklamę oraz darowizny. 

2.  Wydatki na nagrody w konkursach SKO mogą być również pokrywane z części 

podwyższonego oprocentowania wkładów oszczędnościowych SKO. 

3. Środki, o których mowa w ust. 2 gromadzone są na odrębnym rachunku bankowym. 

Środkami tymi dysponuje SKO przeznaczając je na zakup nagród zaakceptowanych 

przez Bank prowadzący rachunek SKO. 

 

Otwieranie rachunku oszczędnościowego i wystawienie zbiorczej  

książeczki oszczędnościowej SKO 

 

      § 4 

1. Bank na wniosek osoby upoważnionej przez Dyrektora Szkoły otwiera rachunek 

oszczędnościowy poprzez zawarcie umowy rachunku bankowego i wystawia 

książeczkę oszczędnościową SKO. Wzór umowy stanowi załącznik Nr 1 do Zasad. 

2. Wystawienie książeczki oszczędnościowej SKO oraz jej obsługa odbywa się w trybie 

określonym w Zasadach funkcjonowania książeczek oszczędnościowych w Banku. 

3. Wystawienie książeczki SKO następuje na wniosek Szkoły, która utworzyła SKO. 

Książeczka wystawiana jest przez Bank dla Szkolnej Kasy Oszczędności przy 

Szkole. Stronę tytułową i poszczególne odcinki wpłat/wypłat należy oznaczyć 

dodatkowo symbolem „TalentowiSKO”. 

4. Wpłat i wypłat dokonuje się w banku lub Oddziale właściwym dla miejsca wystawienia 

książeczki. 

5. Wypłaty dokonywane są osobom posiadającym stałe lub jednorazowe upoważnienie. 

W przypadku stałego upoważnienia, osoba, do rąk której dokonywane są wypłaty, 

składa swój podpis na karcie wzorów podpisów. 

6. W przypadku jednorazowych upoważnień, osoba, do rąk której dokonywane są 

wypłaty, musi każdorazowo legitymować się upoważnieniem zaopatrzonym w podpis 

i pieczątkę szkoły. 

 

Oprocentowanie 

      § 5 

1. Wkłady na książeczkach oszczędnościowych wystawionych dla SKO oprocentowane 

są według zmiennej stopy procentowej obowiązującej dla rachunków 

oszczędnościowych ustalanej przez Zarząd Banku dla SKO. Środki pochodzące z 

oprocentowania określonego w umowie – w części dopisywane są do rachunku, a w 
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części gromadzone na odrębnym rachunku bankowym zgodnie z § 3 ust. 3 

niniejszych zasad. Zmiana wysokości oprocentowania następuje w przypadku 

wystąpienia zmiany, co najmniej jednego z niżej określonych czynników: 

1) zmiany stóp procentowych ustalanych przez Radę Polityki Pieniężnej 

obwieszczanych przez Prezesa NBP; 

2) zmiany wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w danym 

kwartale, w stosunku do kwartału poprzedniego; 

3) zmiany cen środków finansowych na rynku międzybankowym; 

4) zmiany poziomu rezerw obowiązkowych ustalonych przez NBP. 

2. Odsetki są dopisywane: 

1) na koniec kwartału; 

2) na dzień likwidacji rachunku. 

 

          Postanowienia końcowe  

      § 6  

Do pozostałych czynności takich jak: zastrzeżenia, wymiana i likwidacja książeczek stosuje 

się przepisy określony w zasadach funkcjonowania książeczek oszczędnościowych Banku. 

 

      § 7  

1. Rachunkowość SKO prowadzi się w oparciu o Ramowe Zasady funkcjonowania 

SKO na następujących drukach stanowiących załączniki: 

1) szkolna książeczka oszczędnościowa – załącznik nr 1; 

2) ewidencja indywidualnych wpłat i wypłat dokonywanych na rachunek 

oszczędnościowy SKO – załącznik nr 2; 

3) zestawienie wpłat wychowawcy-skarbnika – załącznik nr 3; 

4) zbiorcze zestawienie wpłat – załącznik nr 4; 

5) zestawienie wypłat – załącznik nr 5; 

6) książka kasowa SKO – załącznik nr 6; 

7) księga zbiorcza SKO – załącznik nr 7 

2. Banki zaopatrują szkoły we wszystkie druki potrzebne do prowadzenia SKO. 

  

 

 

 

 

 


