
Szkolne Kasy Oszczędności 
(SKO) PKO Banku Polskiego 

3 powody, dla których warto, aby Twoje dziecko przystąpiło 
do SKO 



1. SKO – tradycja i nowoczesność 
 
 



PKO Bank Polski prowadząc SKO nieprzerwanie 
od ponad 80 lat uczy dzieci i młodzież 
oszczędzania oraz przedsiębiorczości 
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Kto z Państwa oszczędzał w SKO? 
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W 2012 roku Program SKO przeszedł 
prawdziwą rewolucję 
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Nauka oszczędzania została rozszerzona  
o możliwość korzystania z bankowości 
internetowej dzięki dostępowi do serwisu SKO 

Dzieci otrzymały dostęp do rachunków 
bankowych w ramach SKO 
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Nagrody środowiska edukacyjnego, ekspertów i branży 
finansowej dla zrewitalizowanego, internetowego SKO 

Złoty Laur Super Biznesu 2014 – nagroda redakcji Super 
Express 

Projekt Roku VII Kongresu Gospodarki Elektronicznej – 
nagroda Związku Banków Polskich 

Lider Informatyki Instytucji Finansowych  
w kategorii Bankowość Elektroniczna  
i e-finanse 2012 – nagroda Gazety Bankowej 

The Global Inclusion Awards 2016 – SKO w gronie 6 
najlepszych inicjatyw w kategorii Child & Youth Friendly 
Banking Award – nagroda organizacji CYFI* 

Lider Świata Bankowości w kategorii Najbardziej 
Innowacyjny Bank 2012 – nagroda Polskiego Kongresu 
Gospodarczego 

Edukacyjne działania biznesu. Lista najbardziej 
znaczących inicjatyw – nagroda Forum 
Odpowiedzialnego Biznesu i dziennika „Rzeczpospolita” 

Inicjatywa Edukacyjna Roku 2015 – nagroda MEN oraz 
magazynu Głos Nauczycielski 

Ludzie i Instytucje Roku Finansowego 2015  
– nagroda magazynu Parkiet oraz CFA Society Poland 

*Child and Youth Finance International 



Aspekt edukacyjny SKO został wysoko 
oceniony przez MEN oraz kuratoria oświaty 
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Zaufało nam: 

• ponad 4,6 tysiąca szkół, co trzecia szkoła 
podstawowa w Polsce uczestniczy w Programie 
SKO 

 

• prawie 160 tysięcy dzieci posiadających konta  
internetowe SKO 

 

• ok. milion uczniów, do których dociera oferta 
edukacyjna SKO 

 

• około 700 szkół, które prowadzą swoje blogi na 
platformie SzkolneBlogi.pl 

 

 



2. SKO – korzyści dla dzieci 



Atrakcyjnie oprocentowane SKO Konto dla 
Ucznia 
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SKO Konto dla Ucznia to: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Oprocentowanie zmienne. Odsetki od środków zgromadzonych na 
SKO Koncie dla Ucznia podlegają opodatkowaniu zryczałtowanym 
podatkiem dochodowym od zysków kapitałowych w wysokości 19%. 

Oprocentowanie dla oszczędności 
do kwoty 2 500 PLN 

2,5%  
w skali roku 

Oprocentowanie dla nadwyżki 
powyżej kwoty 2 500 PLN 

0,5%  
w skali roku 

Kapitalizacja odsetek tygodniowa 

Opłata za prowadzenie rachunku 0 zł 

http://www.google.pl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=Ufl_KRYLE5YqTM&tbnid=PxleWDDAVgQGhM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.sp39sosnowiec.szkolnastrona.pl/index.php?p%3Dm%26idg%3Dzt,139&ei=oRp7U-2UMsXhPOrNgPgN&bvm=bv.67229260,d.bGQ&psig=AFQjCNEkatSH_Zubz2GYGaxTJkHAY0D2lw&ust=1400662789137259


Serwis internetowy SKO to bezpieczna, 
dostosowana do wieku i gustu dziecka 
platforma przeznaczona do zarządzania 
minibudżetem. 
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Serwis internetowy SKO (sko.pkobp.pl)  
bankowość elektroniczna dla dziecka 

Zapewnia: 

• stały dostęp do stanu oszczędności dziecka 

 

• szereg narzędzi do planowania oszczędzania, 
takich jak: 

• wirtualne skarbonki 

• historia oszczędzania 

• tworzenie planu oszczędzania 

 

• elementy znane ze świata gier – gromadzenie 
odznak za postępy w oszczędzaniu 

 

• dopasowanie efektów graficznych  
i dźwiękowych zgodnie z preferencjami dziecka 



Bezpiecznie – jak w banku! 
Przystępnie – jak dla dziecka!  
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Serwis internetowy SKO jest nowoczesną 
platformą zapewniającą maksymalny poziom 
bezpieczeństwa – jest częścią serwisu iPKO. 

• dostęp jest zabezpieczony indywidualnym 
loginem i hasłem 

 

• adres sko.pkobp.pl to zaufana witryna, której 
adres zaczyna się od https://, połączenie jest 
szyfrowane, czyli bezpieczne 

 

• dziecko otrzymuje jedynie pasywny dostęp do 
swoich środków, tj. oszczędza i planuje wydatki, 
ale nie ma możliwości dokonywania 
przelewów, zakupów w Internecie czy 
doładowań telefonu 

 

Przez wszystkie aspekty 
bezpiecznego korzystania  
z serwisu SKO dzieci są 
prowadzone przez wirtualnego 
bohatera – Pancernika 
Hatetepesa. 



3. SKO – edukacja, która 
zaprocentuje w przyszłości 



Nowoczesne narzędzia edukacji finansowej  
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SKO to materiały edukacyjne dedykowane 
szkołom podstawowym, nauczycielom i uczniom. 

• gotowe scenariusze dla nauczycieli (dwa 
komplety), posiadające patronat MEN, 
przeznaczone do realizacji lekcji z zakresu 
edukacji finansowej 
 

• możliwość praktycznego poznania bankowości 
dzięki wycieczkom do oddziałów PKO Banku 
Polskiego 
 

• serwis internetowy SKO: sko.pkobp.pl 
 

• publikacje o oszczędzaniu, finansach, zdrowym 
odżywianiu i bezpieczeństwie  
w ruchu drogowym 
 

• platforma społecznościowa dla szkół 
www.SzkolneBlogi.pl 

http://www.men.gov.pl/index.php/aktualnosci/wizyty-krajowe-i-zagraniczne-ministra
http://www.men.gov.pl/index.php/aktualnosci2
http://www.men.gov.pl/index.php/aktualnosci4
http://www.men.gov.pl/index.php/aktualnosci7
http://www.men.gov.pl/index.php/aktualnosci3
http://www.men.gov.pl/index.php/aktualnosci5


Konkurs dla SKO – co roku setki szkół, które 
wykazują się największą aktywnością  
i pomysłowością mają szansę na nagrody  
w wysokości od 1 tys. do 33 tys. zł. 

 

Konkursy dla szkół i uczniów na platformie 
SzkolneBlogi.pl – do wygrania laptopy, bony 
upominkowe oraz upominki SKO. 

 

Konkursy dodatkowe – szkoły wygrywają atrakcyjne 
nagrody wspierające edukację, m.in. tablice 
multimedialne, rzutniki, laptopy, aparaty i kamery 
cyfrowe. 

Konkursy i nagrody dla szkół i uczniów 
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Od czasu rewitalizacji SKO, PKO Bank Polski 
ufundował dla szkół podstawowych nagrody  
o wartości kilku milionów złotych. 



 O czym warto pamiętać? 
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Zalety SKO PKO Banku Polskiego 

• ponad 80 lat tradycji i wspierania edukacji 
ekonomicznej najmłodszych w Polsce 

• poparcie instytucji odpowiedzialnych za edukację, 
m.in. Ministra Edukacji Narodowej i kuratoriów 
oświaty 

• edukacja poprzez zabawę z wykorzystaniem 
nowoczesnych form kształcenia, np. serwis 
internetowy SKO 

• scenariusze lekcji dla nauczycieli 

• książeczki i broszury dla dzieci 

• bezpieczeństwo 

• konkursy z atrakcyjnymi nagrodami 

• zdobywanie doświadczeń i rozwijanie kompetencji, 
np. pracy w grupie, przedsiębiorczość, 
samodzielność, odpowiedzialność, kreatywność itp. 

Prawie 160 tys. uczniów i ponad 300 tys. ich 
rodziców docenia walory programu edukacyjnego 
SKO. 



Więcej informacji na www.pkobp.pl/sko 

http://www.pkobp.pl/sko

