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Czym jest SKO PKO Banku Polskiego –  
stare i nowe? 

• SKO, czyli Szkolne Kasy Oszczędności, to największy i najstarszy w Polsce program edukacji finansowej 
dzieci i młodzieży 

 

• PKO Bank Polski (wcześniej Pocztowa i Powszechna Kasa Oszczędności) nieprzerwanie, od 1935 r., 
prowadzi SKO 

 

• Rewitalizacja programu SKO w PKO Banku Polskim: 

 

• 2011 r. – Szkolne Blogi w internecie 

 

• 2011 r. – materiały edukacyjne dla szkół objęte honorowym patronatem Ministra Edukacji Narodowej 
oraz większości Kuratoriów Oświaty 

 

• 2012 r. – serwis bankowości elektronicznej dla  dzieci (5-13 lat) 
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SKO PKO Banku Polskiego w liczbach 

• Ponad 4,5 tys. szkół z całej Polski uczestniczących w SKO (co trzecia szkoła podstawowa w Polsce) 

 

• 150 tys. dzieci oszczędza na koncie internetowym SKO 

 

• Około 1 mln uczniów, do których dociera oferta edukacyjna SKO 

 

• Ponad 750 blogów na platformie SzkolneBlogi.pl 
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SKO PKO Banku Polskiego – dla kogo? 

Konto dla Ucznia Konta dla szkoły Konta dla Rady Rodziców 

Oprocentowanie 
2,5% do 2 500 zł 

0,5% od nadwyżki 2 500 zł 

0% - SKO Konto dla Szkoły 

1,5% - SKO Konto Plan 
Szkoły 

0% - SKO Konto dla Rady 
Rodziców 

1,5% - SKO Konto Plan Rady 
Rodziców 

Prowadzenie Konta Bezpłatnie Bezpłatnie Bezpłatnie 

Kapitalizacja odsetek Tygodniowa* Miesięczna** Miesięczna** 

Dostęp Serwis SKO 
Dedykowana aplikacja  
w iPKO 

Serwis iPKO 

Obsługa 
Dziecko 
za zgodą rodziców lub opiekunów 

Opiekun SKO 
Max 2 osoby 

Członek Rady Rodziców 
Max 2 osoby 

*Od kwoty naliczonych odsetek jest pobierany podatek od zysków kapitałowych w wysokości 19% 
**Od kwoty naliczonych odsetek nie jest pobierany podatek od zysków kapitałowych w wysokości 19% 
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SKO PKO Banku Polskiego – Korzyści dla 
Szkoły 

Główne korzyści: 

• dodatkowy zysk – korzystne odsetki (1,5%) od środków zgromadzonych przez szkołę na koncie  
SKO Konto Plan Szkoły 

• zwolnienie  z podatku  od dochodów kapitałowych – w przypadku odsetek od środków 
gromadzonych na koncie SKO Konto Plan Szkoły 

• dysponowanie środkami  zgromadzonymi na kontach celowych SKO na wybrany cel 

 

 

Ponadto: 

• pakiety „produktowe” dla każdej nowej szkoły oraz coroczne pakiety „powitalne”  z okazji 
rozpoczęcia roku szkolnego dla wszystkich szkół w SKO 

• budowa pozytywnego wizerunku szkoły  jako instytucji nowoczesnej, dbającej o rozwój na wielu 
płaszczyznach, zwłaszcza tych związanych z samofinansowaniem 

• dodatkowe kompetencje zawodowe dla Opiekunów SKO materiały dydaktyczne, internetowa 
Aplikacja Nauczyciela 

• promocja działań szkoły za pośrednictwem internetu – platforma SzkolneBlogi.pl zrzesza już ponad 
750 społeczności szkolnych na terenie całego kraju 

• promocja szkoły wśród społeczności lokalnych także za pomocą internetowych bannerów SKO lub 
Szkolnych Blogów 
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Konkursy dla szkół, nauczycieli i uczniów 

 

 

Konkurs SKO dla szkół i nauczycieli 

 - Konkurs adresowany do wszystkich szkół biorących 
 udział w programie SKO oraz do Opiekunów Szkolnych 
 Kas Oszczędności z tych szkół.  
 

Konkursy na platformie SzkolneBlogi.pl 
 – Konkurs SKO Blog Miesiąca,  

 - Pytanie na Szkolnych Blogach. 
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Materiały edukacyjne SKO PKO Banku 
Polskiego 

Scenariusze lekcji: 
segregatory dla szkół w 
SKO/materiały dostępne 

dla wszystkich na 
bankowej www 

Wizyty dzieci  
w Oddziałach PKO 
Banku Polskiego  

Lekcje SKO 
przeprowadzone przez 
pracowników 
Oddziałów 

Szkolne Blogi 

Publikacje 
edukacyjne  
dla dzieci 

Internetowa gra 
„Władca Monet”  
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SKO PKO Banku Polskiego w internecie 

• SKO w internetowym serwisie informacyjnym Banku – www.pkobp.pl 

 

• www.sko.pkobp.pl – serwis internetowy dla dzieci 

 

• SzkolneBlogi.pl 

 

• Kanał SKO na YouTube.com 

 




