
                                                                                                                        Załącznik Nr 1do Uchwały Zarządu  
                                                                                                                        Warmińskiego Banku Spółdzielczego  

                z dnia 27 sierpnia 2002 roku   
 

Zasady współpracy Warmińskiego Banku Spółdzielczego ze Szkolnymi Kasami 
Oszczędnościowymi działającymi pod patronatem Warmińskiego Banku Spółdzielczego  

 
 
 
 
Postanowienia ogólne. 
 
§ 1.1. Szkolne Kasy Oszczędności działające pod patronatem Warmińskiego Banku Spółdzielczego  
          zwanego dalej „Bankiem” 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, 
           zwane w dalszej części niniejszych Zasad „SKO” . 
       2. Bank podejmuje się sprawowania patronatu nad SKO poprzez : 

1) udzielanie pomocy w zorganizowaniu i prowadzeniu SKO, 
2) opracowanie wzorów regulaminów SKO i innych niezbędnych dokumentów związanych z 

funkcjonowaniem SKO, 
3) zaopatrywanie szkół w druki potrzebne do prowadzenia SKO, 
4) sprawowanie opieki nad SKO poprzez wyznaczonego Pracownika Banku, 
5) dofinansowanie wydatków związanych z propagowaniem różnych form oszczędzania wśród 

uczniów szkoły oraz konkursów i imprez SKO. 
 
 
Zadania Banku Spółdzielczego w zakresie opieki i instruktażu. 

 
§ 2.1. W ramach sprawowania opieki nad SKO, wyznaczony Pracownik Banku : 

1) nawiązuje kontakty z dyrektorami szkół mającymi siedziby na terenie działania Banku  
                celem zorganizowania SKO oraz współpracy w tym zakresie, 

2) pomaga Opiekunom SKO przy opracowywaniu, stosownie dla potrzeb szkół, planu 
propagowania oszczędzania wśród dzieci i młodzieży szkolnej ze szczególnym 
uwzględnieniem : 

- udziału członków SKO w akcjach o znaczeniu społeczno-gospodarczym i środowiskowym 
oraz udziału w imprezach szkolnych o tematyce wiążącej się z działalnością Banku, 

- udziału członków SKO poszczególnych klas w międzyszkolnym współzawodnictwie o 
tytuł najlepszego zespołu SKO w szkole, 

- udziału SKO w konkursach oszczędzania, organizowanych na skalę ogólnopolską. 
3) udziela pomocy opiekunowi SKO w organizowaniu pracy z uczniami w ramach 

funkcjonowania SKO, 
4) dokonuje, wspólnie z Opiekunem SKO podsumowania działalności na koniec każdego roku 

szkolnego, 
5) przeprowadza szkolenia i dokonuje instruktażu z zakresu prowadzenia rachunkowości SKO, 
6) uczestniczy w spotkaniach z dziećmi i młodzieżą celem propagowania wśród nich tej formy 

oszczędzania. 
      2. Na działalność propagującą oszczędzanie wśród dzieci i młodzieży, Bank przeznacza  
          środki finansowe lub rzeczowe, w granicach określonych w planie wydatków na reklamę  
          i działalność społeczno-kulturalną. 

    Środki te winny być wykorzystane na finansowanie lokalnych konkursów, imprez SKO oraz   
    zakupu nagród dla opiekunów SKO i uczniów oszczędzających w SKO itp. 

 



 
Rachunek oszczędnościowy i zbiorcza książeczka oszczędnościowa SKO. 

 
§ 3.1. Wniosek o otwarcie rachunku oszczędnościowego składa osoba uprawniona do  
          reprezentowania Szkoły, w której działa SKO. 
          Bank otwiera rachunek oszczędnościowy poprzez zawarcie umowy rachunku bankowego i  
          wystawia książeczkę oszczędnościową SKO. 
          Wzór umowy stanowi załącznik Nr 1 do niniejszych Zasad. 
      2. Wystawienie książeczki oszczędnościowej SKO oraz jej obsługa odbywa się w trybie  
          określonym w Zasadach obsługi książeczek oszczędnościowych Banku. 
      3. Wystawienie książeczki SKO następuje na wniosek Szkoły, która utworzyła SKO.  
          Książeczka wystawiana jest przez Bank dla SKO, funkcjonującego w danej Szkole. 
          Stronę tytułową i poszczególne odcinki wpłat/ wypłat należy oznaczać symbolem „SKO”. 
      4. Wypłaty dokonywane są osobom posiadającym stałe lub jednorazowe upoważnienie.                                               
          W przypadku stałego upoważnienia, osoby do rąk których dokonywane są wypłaty, składają  
          swoje podpisy na „karcie wzorów podpisów”. Wypełnioną kartę potwierdza szkoła, w której  
          działa SKO. Jeden egzemplarz przeznaczony jest dla SKO, drugi dla Banku. Wzór „karty  
          wzorów podpisów” stanowi załącznik Nr 2 do niniejszych Zasad. 
          W przypadku jednorazowych upoważnień, osoba do rąk której dokonywane są wypłaty, musi  
          każdorazowo legitymować się upoważnieniem zaopatrzonym w pieczątkę i podpis Dyrektora  
          szkoły. 
§ 4.1. Wkłady na książeczce oszczędnościowej wystawionej dla SKO oprocentowane są według  
          zmiennej stopy procentowej obowiązującej w okresie, za który odsetki są naliczane. 

2. Zmiana wysokości oprocentowania zależy od 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. 

          Wysokość obowiązującego oprocentowania wkładów, jak również zmiany tej wysokości  
          podawane są w sposób ogólnie dostępny, w siedzibie Banku. 

3. Okresem, za który są naliczane odsetki od wkładów gromadzonych na książeczce jest  
    kalendarzowy okres roczny, rozpoczynający się z dniem 1 czerwca danego i kończący się  
    w dniu 31 maja następnego roku. 
    Odsetki są dopisywane : 

1) po upływie kalendarzowego okresu rocznego - w dniu 31 maja , 
2) w przypadku likwidacji rachunku – w dniu likwidacji. 

      4. Właściwym do obliczania i dopisywania należnych odsetek jest placówka Banku, prowadzą- 
           ca rachunek oszczędnościowy SKO. 
§ 5. Przy pozostałych czynności, związanych z obsługą książeczek oszczędnościowych SKO, np.  
       zastrzeżenia, wymiana lub likwidacja, stosuje się przepisy określone w Regulaminie książeczek  
       oszczędnościowych Banku z wkładami oszczędnościowymi płatnymi na każde żądanie. 
 
 
 
 
 
 

 


