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§ 1 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Konkurs organizowany jest pod nazwą „Kartowy Lider SGB 2018”. 

2. Organizatorem Konkursu „Kartowy Lider SGB 2018” jest SGB-Bank S.A. z siedzibą 

w Poznaniu, przy ul. Szarych Szeregów 23a, 60-462 Poznań, zarejestrowana w rejestrze 

przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000058205, prowadzonym przez 

Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy Krajowego 

Rejestru Sądowego, posiadająca kapitał zakładowy w wysokości 303 846 600,00 zł (z czego 

wpłacono: 303 846 600,00 zł), NIP 777 00 05 362 (zwana dalej „Organizatorem”). 

3. Zakres terytorialny Konkursu obejmuje teren działania Spółdzielczej Grupy Bankowej 

na podstawie niniejszego Regulaminu („Regulamin). 

 

§ 2 

CEL I CZAS TRWANIA KONKURSU 

1. Przedmiotem Konkursu jest promowanie aktywności Pracowników oraz Banków Spółdzielczych 

SGB w zakresie sprzedaży kart płatniczych Mastercard. 

2. Konkurs ma na celu: 

1) rozpowszechnienie wśród Banków Spółdzielczych Zrzeszenia SGB oraz klientów Banków 

Spółdzielczych zrzeszeniowych kart płatniczych systemu Mastercard,  

2) zwiększenie aktywności Pracowników dokonujących sprzedaży kart płatniczych Mastercard 

wydawanych klientom indywidualnym i instytucjonalnym: 

a) karty debetowe Mastercard, w tym karty młodzieżowe i wydawane we współpracy z klubami 

sportowymi, 

b) walutowe karty debetowe Mastercard, 

c) karty debetowe Mastercard Business, 

d) karty kredytowe Mastercard, 

e) karty kredytowe Mastercard Gold, 

 dalej („Karty”).  

3. W konkursie nie będą brane pod uwagę zamówione karty przedpłacone wydawane dla klientów 

indywidualnych i instytucjonalnych oraz karty świadczeniowe. 

4. Konkurs dla Pracowników i Banków Spółdzielczych SGB trwa od 25 czerwca 2018 roku do  

31 sierpnia 2018 roku. 

 

§ 3 

ZASADY KONKURSU 

1. W Konkursie biorą udział: 

1) Pracownicy Banków Spółdzielczych Zrzeszenia SGB („Pracownicy”), którzy na zasadach 

określonych w niniejszym Regulaminie pozyskali klientów, którzy złożyli wniosek o wydanie 

Karty, który następnie został wprowadzony i potwierdzony w systemie obsługi kart płatniczych 

i nie został wycofany przez Bank w czasie trwania Konkursu (liczy się data wprowadzenia 

i potwierdzenia w systemie Karty SGB), tj. od dnia 25 czerwca roku do 31 sierpnia 2018 roku 

(„Wniosek”), 

2) Banki Spółdzielcze Zrzeszenia SGB („Banki”), które na zasadach określonych w niniejszym 

Regulaminie wprowadziły i potwierdziły w systemie obsługi kart płatniczych wnioski 

o wydanie Kart (liczy się data wprowadzenia i potwierdzenia w systemie Karty SGB), tj. od 

dnia 25 czerwca 2018 do 31 sierpnia 2018 roku, 

wymienione w załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu, wydające w okresie trwania Konkursu 

karty płatnicze, o których mowa w § 2 ust. 2.  
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2. Pracownikiem w rozumieniu Regulaminu jest zarówno osoba zatrudniona na podstawie umowy 

o pracę, jak i osoba współpracująca na podstawie umowy cywilnoprawnej (w szczególności na 

podstawie umowy o dzieło, umowy zlecenia). 

3. Za każdą zamówioną kartę Mastercard: 

1) debetową wydaną dla klientów indywidualnych – Pracownik lub Bank otrzymuje 1 pkt,  

2) debetową kartę walutową dla klientów indywidualnych i instytucjonalnych – Pracownik lub Bank 

otrzymuje 2 pkt, 

3) debetową wydaną dla klientów instytucjonalnych – Pracownik lub Bank otrzymuje 2 pkt, 

4) kredytową wydaną dla klientów indywidualnych i instytucjonalnych – Pracownik lub Bank 

otrzymuje 3 pkt. 

4. Organizator wyznaczył dziesięć kategorii konkursowych, w zależności od sumy bilansowej 

wykazywanej przez Bank Spółdzielczy na dzień 31 grudnia 2017 roku: 

1) kategoria I: suma bilansowa Banku do 79 000 tys. zł, 

2) kategoria II: suma bilansowa Banku od 79 001 tys. zł do 106 000 tys. zł, 

3) kategoria III: suma bilansowa Banku od 106 001 tys. zł do 125 000 tys. zł, 

4) kategoria IV: suma bilansowa Banku od 125 001 tys. zł do 164 000 tys. zł, 

5) kategoria V: suma bilansowa Banku od 164 001 tys. zł do 219 000 tys. zł, 

6) kategoria VI: suma bilansowa Banku od 219 001 tys. zł do 255 000 tys. zł, 

7) kategoria VII: suma bilansowa Banku od 255 001 tys. zł do 300 000 tys. zł, 

8) kategoria VIII: suma bilansowa Banku od 300 001 tys. zł do 390 000 tys. zł, 

9) kategoria IX: suma bilansowa Banku od 390 001 tys. zł do 579 000 tys. zł, 

10) kategoria X: suma bilansowa Banku ponad 579 001 tys. zł. 

5. Uczestnicy konkursu - zarówno Pracownicy jak i Banki rywalizują w ramach swojej kategorii 

konkursowej. 

6. Uczestnikami Konkursu nie mogą być Pracownicy Organizatora Konkursu. Pracownikiem jest 

osoba, o której mowa w § 3 ust. 2 Regulaminu. 

7. Kryterium oceny w Konkursie jest łączna liczba zdobytych punktów za wprowadzone 

i potwierdzone wnioski o wydanie kart płatniczych Mastercard do systemu obsługi kart płatniczych 

(„zamówione karty”) w czasie trwania Konkursu (liczy się data wprowadzenia wniosku do systemu 

Karty SGB), tj. od  25 czerwca 2018 roku do 31 sierpnia 2018 roku. 

 

§ 4 

NAGRODY PRZEWIDZIANE W KONKURSIE 

1. O uzyskaniu tytułu Laureata, a tym samym prawa do nagrody w Konkursie decyduje łączna liczba 

punktów otrzymanych przez Pracowników i Banki w okresie trwania Konkursu; lista zwycięzców 

ogłaszana jest po ostatecznym zamknięciu Konkursu. 

2. Nagrodami w Konkursie – dla: 

1) Pracowników Banków (Laureatów) – 30 pakietów wyjazdowych o wartości około 5.000 zł 

każdy, 

2) Banków – 15 pakietów wyjazdowych o wartości około 6.000 zł każdy – nagrody 

przekazywane Bankom w związku z prowadzoną przez nie działalnością gospodarczą stanowią 

przychód opodatkowany przez nie na podstawie ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku 

dochodowym od osób prawnych, bez względu na wartość nagród. 

3. Pracownikom Banków, będących jednocześnie Laureatami Konkursu, o których mowa w ust. 2 

pkt 1, Organizator przyzna dodatkową nagrodę pieniężną; nagroda ta zostanie przeznaczona na 

pokrycie podatku od łącznej wartości uzyskanych nagród i nie będzie podlegała wypłacie. 

4. Dodatkowa nagroda pieniężna zostanie przyznana w wysokości odpowiadającej równowartości 

10% zryczałtowanego podatku dochodowego od łącznej wartości nagrody rzeczowej, o której 

mowa w ust. 2 powyżej oraz dodatkowej nagrody pieniężnej; tytułem przykładu, dodatkowa 
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nagroda pieniężna (stanowiąca również wartość podatku) wynosi 556,00 zł w przypadku 

uzyskania nagrody rzeczowej o wartości 5.000,00 zł. 

5. Organizator Konkursu jako płatnik potrąci 10% zryczałtowanego podatku dochodowego od 

łącznej wartości nagrody rzeczowej oraz dodatkowej nagrody pieniężnej, a pobrany podatek 

przekaże na rachunek bankowy właściwego urzędu skarbowego. 

6. W skład pakietu wchodzi: 

1) warsztaty z zakresu kart płatniczych, 

2) transfer na miejsce (przelot) oraz wszystkie transfery na miejscu, 

3) noclegi w hotelu, 

4) całodzienne wyżywienie, 

5) ubezpieczenie, 

6) opiekę przedstawicieli Organizatora, 

7) dodatkowe atrakcje zapewnione przez Organizatora. 

7. Nagrody, o których mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, przyznane zostaną Pracownikom 

i Bankom w danej kategorii konkursowej po wypełnieniu minimum konkursowego, według 

następujących zasad:  

1) kategoria I: suma bilansowa Banku do 79 000 tys. zł – dwa pakiety wyjazdowe dla 

dwóch Pracowników, którzy otrzymają największą liczbę punktów oraz jeden pakiet 

wyjazdowy dla Banku, który otrzyma największą liczbę punktów za zamówione karty 

w okresie trwania Konkursu; przy czym minimalna liczba kart Mastercard zamówionych 

przez Bank w okresie trwania Konkursu dla tej kategorii konkursowej wynosi 40 kart; 

2) kategoria II: suma bilansowa Banku od 79 001 tys. zł do 106 000 tys. zł – dwa pakiety 

wyjazdowe dla dwóch Pracowników, którzy otrzymają największą liczbę punktów oraz 

jeden pakiet wyjazdowy dla Banku, który otrzyma największą liczbę punktów za zamówione 

karty w okresie trwania Konkursu; przy czym minimalna liczba kart Mastercard 

zamówionych przez Bank w okresie trwania Konkursu dla tej kategorii konkursowej wynosi 

50 kart; 

3) kategoria III: suma bilansowa Banku od 106 001 tys. zł do 125 000 tys. zł – dwa pakiety 

wyjazdowe dla dwóch Pracowników, którzy otrzymają największą liczbę punktów oraz 

jeden pakiet wyjazdowy dla Banku, który otrzyma największą liczbę punktów za zamówione 

karty w okresie trwania Konkursu; przy czym minimalna liczba kart Mastercard 

zamówionych przez Bank w okresie trwania Konkursu dla tej kategorii konkursowej wynosi 

60 kart; 

4) kategoria IV: suma bilansowa Banku od 125 001 tys. zł do 164 000 tys. zł – dwa pakiety 

wyjazdowe dla dwóch Pracowników, którzy otrzymają największą liczbę punktów oraz 

jeden pakiet wyjazdowy dla Banku, który otrzyma największą liczbę punktów za zamówione 

karty w okresie trwania Konkursu; przy czym minimalna liczba kart Mastercard 

zamówionych przez Bank w okresie trwania Konkursu dla tej kategorii konkursowej wynosi 

65 kart; 

5) kategoria V: suma bilansowa Banku od 164 001 tys. zł do 219 000 tys. zł – dwa pakiety 

wyjazdowe dla dwóch Pracowników, którzy otrzymają największą liczbę punktów oraz 

jeden pakiet wyjazdowy dla Banku, który otrzyma największą liczbę punktów za zamówione 

karty w okresie trwania Konkursu; przy czym minimalna liczba kart Mastercard 

zamówionych przez Bank w okresie trwania Konkursu dla tej kategorii konkursowej wynosi 

70 kart; 

6) kategoria VI: suma bilansowa Banku od 219 001 tys. zł do 255 000 tys. zł - dwa pakiety 

wyjazdowe dla dwóch Pracowników, którzy otrzymają największą liczbę punktów oraz 

jeden pakiet wyjazdowy dla Banku, który otrzyma największą liczbę punktów za zamówione 

karty w okresie trwania Konkursu; przy czym minimalna liczba kart Mastercard 
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zamówionych przez Bank w okresie trwania Konkursu dla tej kategorii konkursowej wynosi 

80 kart; 

7) kategoria VII: suma bilansowa Banku od 255 001 tys. zł do 300 000 tys. zł – dwa pakiety 

wyjazdowe dla dwóch Pracowników, którzy otrzymają największą liczbę punktów oraz 

jeden pakiet wyjazdowy dla Banku, który otrzyma największą liczbę punktów za zamówione 

karty w okresie trwania Konkursu; przy czym minimalna liczba kart Mastercard 

zamówionych przez Bank w okresie trwania Konkursu dla tej kategorii konkursowej wynosi 

90 kart; 

8) kategoria VIII: suma bilansowa Banku od 300 001 tys. zł do 390 000 tys. zł – dwa 

pakiety wyjazdowe dla dwóch Pracowników, którzy otrzymają największą liczbę punktów 

oraz jeden pakiet wyjazdowy dla Banku, który otrzyma największą liczbę punktów za 

zamówione karty w okresie trwania Konkursu; przy czym minimalna liczba kart Mastercard 

zamówionych przez Bank w okresie trwania Konkursu dla tej kategorii konkursowej wynosi 

100 kart; 

9) kategoria IX: suma bilansowa Banku od 390 001 tys. zł do 579 000 tys. zł – dwa pakiety 

wyjazdowe dla dwóch Pracowników, którzy otrzymają największą liczbę punktów oraz 

jeden pakiet wyjazdowy dla Banku, który otrzyma największą liczbę punktów za zamówione 

karty w okresie trwania Konkursu; przy czym minimalna liczba kart Mastercard 

zamówionych przez Bank w okresie trwania Konkursu dla tej kategorii konkursowej wynosi 

120 kart; 

10) kategoria X: suma bilansowa Banku ponad 579 001 tys. zł – dwa pakiety wyjazdowe dla 

dwóch Pracowników, którzy otrzymają największą liczbę punktów oraz jeden pakiet 

wyjazdowy dla Banku, który otrzyma największą liczbę punktów za zamówione karty 

w okresie trwania Konkursu; przy czym minimalna liczba kart Mastercard zamówionych 

przez Bank w okresie trwania Konkursu dla tej kategorii konkursowej wynosi  150 kart. 

8. W każdej kategorii konkursowej wyłonionych zostanie: 

1) dwóch Pracowników (Laureatów Konkursu), którzy w okresie, o którym mowa w § 2 ust. 4, 

zdobyli największą liczbę punktów w ramach danej kategorii konkursowej, o której mowa 

w ust. 7 – łącznie 20 osób, z zastrzeżeniem spełnienia warunku zamówienia minimalnej 

liczby kart Mastercard dla danej kategorii konkursowej, 

2) jeden Bank, który w okresie, o którym mowa w § 2 ust. 4, zdobył największą liczbę punktów 

w ramach danej kategorii konkursowej, o której mowa w ust. 7, z zastrzeżeniem spełnienia 

warunku zamówienia minimalnej liczby kart Mastercard dla danej kategorii konkursowej. 

 

§ 5 

1. Rankingi zostaną sporządzone na podstawie danych – w zakresie konkursu dla: 

1) Pracowników – przekazanych Organizatorowi przez Banki uczestniczące w Konkursie w formie 

raportu (załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu), zawierającego liczbę zamówionych kart 

oraz dane osobowe Pracownika, który osiągnął najlepszy wynik sprzedażowy –  ww. raport 

należy przesłać w terminie do 5 września 2018 roku na adres mailowy: 

konkursy_karty@sgb.pl, podając w tytule wysłanej informacji nazwę: Raport sprzedaży – 

„Kartowy Lider SGB 2018”. 

2) Banków – dostępnych w systemie Karty SGB oraz szczegółowej analizy sporządzonej 

wg kryteriów określonych w Regulaminie i zweryfikowanej przez Komisję Konkursową 

powołaną przez Organizatora; Organizator sporządza Regulamin działania wewnętrznej 

Komisji Konkursowej. 

2. W przypadku, gdy w danym Banku pracownicy osiągnęli taki sam wynik sprzedaży, Bank 

sporządzając raport, o którym mowa w ust. 1 pkt. 1, określi dodatkowe kryteria o charakterze 

jakościowym, które zostały uwzględnione przez Bank przy podejmowaniu decyzji o wyborze 
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Pracownika, w szczególności biorąc pod uwagę to, czy w okresie trwania Konkursu do Banku 

wpłynęły skargi/reklamacje na proces sprzedaży kart, objętych Konkursem. 

3. Warunkiem klasyfikacji Banku w Rankingu, o którym mowa w ust. 1, jest wydanie przez Bank 

w okresie trwania Konkursu minimalnej liczby kart, które zostały objęte Konkursem, zgodnie 

z zapisami § 4 ust. 7. 

4. W przypadku kilku takich samych wyników sprzedażowych, o pierwszeństwie i miejscu  

w Rankingu decyduje liczba kart Mastercard wydanych dla klientów instytucjonalnych przez Bank, 

na dzień 31 maja 2018 roku (stan kart na dzień 31 maja 2018 roku). 

5. W sytuacji, gdy kryterium wskazane w ust. 4 okaże się niewystarczające, pod uwagę brana będzie 

liczba wszystkich kart Mastercard objętych Konkursem, wydanych przez Bank, na dzień 31 maja 

2018 roku (stan kart na dzień 31 maja 2018 roku). 

6. Fundatorem nagród jest Mastercard Europe oraz Organizator. 

 

§ 6 

OGŁOSZENIE WYNIKÓW 

1. Nagrody przyznane zostaną w odniesieniu do: 

1) Pracowników Banków na podstawie raportów przekazywanych przez Bank, o których mowa w § 

5 ust. 1 pkt 1, 

2) Banków na  podstawie szczegółowej analizy wyników Banków, o której mowa w § 5 ust. 1 

pkt 2,  

według kryteriów określonych w Regulaminie, zweryfikowanych przez Komisję Konkursową. 

2. Rozstrzygnięcie Konkursu i ogłoszenie zwycięzców Konkursu (Laureatów) zostanie przesłane 

drogą elektroniczną do Banków najpóźniej  do dnia 7 września 2018 roku.  

3. W przypadku rezygnacji Pracownika lub Banku z odbioru nagrody, nagroda przechodzi na 

Pracownika lub Bank, który zajął kolejne miejsce w rankingu w danej kategorii konkursowej. 

4. W przypadku: 

1) gdy w danej kategorii konkursowej nie zostanie wyłoniony Laureat Konkursu (Pracownik lub 

Bank), nagroda przechodzi na następną kategorię konkursową, 

2) braku kolejnej osoby w danej kategorii konkursowej, Laureatem Konkursu zostaje Pracownik lub 

Bank, który osiągnął najlepszy wynik sprzedażowy spośród wszystkich kategorii konkursowych, 

a który nie zdobył nagrody w swojej kategorii konkursowej (pierwsza osoba lub Bank z rankingu 

z największą liczbą punktów, która nie zdobyła nagrody). 

5. Dodatkowo Laureatami Konkursu zostanie: 

1) 10 Pracowników, którzy osiągnęli najlepszy wynik sprzedażowy spośród wszystkich kategorii 

konkursowych, a którzy nie zdobyli nagrody w swojej kategorii konkursowej (osoby z rankingu 

z największą liczbą punktów, które nie zdobyły nagrody), 

2) 5 Banków, które osiągnęły najlepszy wynik sprzedażowy spośród wszystkich kategorii 

konkursowych, a które nie zdobyły nagrody w swojej kategorii konkursowej. 

 

§ 7 

REKLAMACJE, PRZEDAWNIENIE ROSZCZEŃ 

1. Reklamacje mogą być zgłaszane wyłącznie pisemnie, w jeden z poniższych sposobów:  

1) za pośrednictwem Poczty Polskiej lub poczty kurierskiej od dnia  25 czerwca 2018 roku, 

najpóźniej do dnia 14 września 2018 roku - o zachowaniu terminu do wniesienia reklamacji 

decyduje data nadania, z zastrzeżeniem, iż pod uwagę będą brane przesyłki z datą nadania zgodną 

z powyższym terminem, które wpłynęły na adres Organizatora: SGB-Bank S.A. z siedzibą 

w Poznaniu, przy ul. Szarych Szeregów 23a, 60-462 Poznań;  

2) dostarczone osobiście od dnia  25 czerwca 2018 roku (w dni robocze w godz. od 8.00 do 16.00) 

najpóźniej do dnia 14 września 2018 roku do siedziby Organizatora: SGB-Bank S.A. z siedzibą 
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w Poznaniu, przy ul. Szarych Szeregów 23a, 60-462 Poznań, z zastrzeżeniem, że o zachowaniu 

terminu do wniesienia reklamacji decyduje data dostarczenia przesyłki do siedziby Organizatora.  

2. Reklamacje rozpatruje Komisja. Rozpatrzeniu podlegają reklamacje zgłoszone w formie pisemnej 

na adres Organizatora, z dopiskiem na kopercie: „Reklamacja – Konkurs „Kartowy Lider SGB 

2018”. 

3. Pisemna reklamacja powinna zawierać: imię i nazwisko, adres Banku, jak również dokładny opis 

i powód reklamacji oraz treść żądania.  

4. Rozpatrywanie reklamacji trwa maksymalnie 7 dni liczonych od dnia jej otrzymania, jednak nie 

później niż do dnia 25 września 2018 roku (włączając w to zawiadomienie Pracownika lub Banku 

o wyniku reklamacji). O rozstrzygnięciu reklamacji Pracownik lub Bank zostanie powiadomiony 

pisemnie listem poleconym lub przesyłką kurierską. 

5. Roszczenia z tytułu Konkursu przedawniają się z upływem 3 lat od dnia, kiedy roszczenie stało się 

wymagalne. 

6. Bieg przedawnienia roszczeń ulega zawieszeniu na okres od dnia wniesienia reklamacji do dnia 

udzielenia odpowiedzi na reklamację. 

 

§ 8 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Nadzór nad prawidłowością urządzania Konkursu sprawuje Komisja; Organizator wydaje regulamin 

działania Komisji. 

2. Nagrody nie podlegają wymianie na równowartość w gotówce, a nagradzanym Laureatom nie 

przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości nagrody. 

3. Pracownicy zobowiązani są zapoznać się z treścią Regulaminu i przestrzegać jego postanowień. 

4. Regulamin Konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora – SGB-Bank S.A., przy ul. Szarych 

Szeregów 23 a, w Poznaniu (60-462), w siedzibach Banków wskazanych w załączniku nr 1, oraz na 

stronie serwisu Intranet SGB w trakcie trwania Konkursu, tj. od dnia 25 czerwca 2018 roku do dnia  

30 września 2018 roku. 

5. Komisja sporządzi protokół z podaniem wyników Konkursu. Pracownicy i Banki mogą zapoznać się 

z protokołem na swoje żądanie w siedzibie Organizatora – SGB-Bank S.A., przy ul. Szarych 

Szeregów 23 a, w Poznaniu (60-462), w dni robocze w godz. od 8.00 do 16.00 od dnia 7 do 30 

września  2018 roku. 

 

§ 9 

1. Administratorem danych osobowych uczestnika Konkursu jest Organizator. Administrator przetwarza 

dane osobowe Pracownika w celu podjęcia niezbędnych działań związanych z przeprowadzeniem 

Konkursu. Dane Pracownika (imię i nazwisko, rok urodzenia, zajmowane stanowisko) będą 

udostępnione Organizatorowi przez Bank Spółdzielczy, który zatrudnia Pracownika (lista stanowi 

załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu). 

2. Pracownik przystępując do Konkursu otrzymuje Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych  

stanowiące załącznik nr 3 do Regulaminu. 

3. Bank Spółdzielczy będzie przechowywał „Oświadczenia o przetwarzaniu danych osobowych” przez 

okres 6 lat, liczony od dnia wręczania Nagród. 

4. Organizator będzie przechowywał dokumenty dotyczące Laureatów Konkursu przez okres 6 lat 

liczony od dnia wręczania Nagród (dotyczy dokumentacji Konkursu, w tym dokumentacji dotyczącej 

reklamacji). 

 

§ 10 

Regulamin wchodzi w życie z dniem  25 czerwca 2018 roku. 

 

http://www.sgb.pl/

