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Regulamin  

Konkursu o Nagrodę Prezesa NBP za najlepszą pracę magisterską 

z zakresu nauk ekonomicznych 

z dnia 29 lutego 2016 r. 

 

 

Na  podstawie  §  6  ust.  2  uchwały  nr  32/2011  Zarządu  Narodowego  Banku  Polskiego  z  dnia 

9 czerwca  2011  r.  z  późn.  zm.  w  sprawie  zasad  prowadzenia  działalności  edukacyjnej  przez 

Narodowy Bank Polski ustala się, co następuje: 

 

§ 1 

1. Regulamin  określa  zasady  przeprowadzenia  w  2016  r.  Konkursu  o  Nagrodę  Prezesa  NBP  

za najlepszą magisterską z zakresu nauk ekonomicznych, zwanego dalej „Konkursem”. 

2. Organizatorem Konkursu jest Narodowy Bank Polski, zwany dalej „NBP”. 

3. Konkurs organizowany jest raz do roku. 

 

§ 2 

1. NBP ogłasza Konkurs w kategorii najlepsza praca magisterska z zakresu nauk ekonomicznych. 

2. Celem  Konkursu  jest  stymulowanie  zainteresowania  studentów  uczelni  polskich  tematyką 

makroekonomii i finansów, a w szczególności polityki pieniężnej i rynków finansowych. 

 

§ 3 

W  Konkursie mogą  wziąć  udział  autorzy  prac magisterskich  z  zakresu  nauk  ekonomicznych 

obronionych  na  uczelniach  na  terenie  Rzeczypospolitej  Polskiej w  ciągu  roku  kalendarzowego 

poprzedzającego datę ogłoszenia Konkursu, tj. w terminie między 1.01.2015 r. a 31.12.2015 r. 

 

§ 4 

1. Zgłoszenia prac do Konkursu mogą dokonywać autorzy prac  samodzielnie oraz uczelnie  lub 

promotorzy za zgodą autora. 

2. Prace raz zgłoszone nie mogą być zgłaszane w kolejnej edycji Konkursu. 

3. Prace  nadsyłane  na  Konkurs  powinny  być  dostarczone  do  Narodowego  Banku  Polskiego  

w wersji elektronicznej (na płycie CD) w terminie wskazanym w pkt 5 niniejszego paragrafu. 

4. Do pracy dołącza się: 
a) formularz zgłoszeniowy  (zgodny z wzorem stanowiącym załącznik do Regulaminu), wraz 

ze zgodą autora pracy na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb 

Konkursu; 

b) kopię  dokumentu  (odpis  dyplomu  wraz  z  suplementem)  potwierdzającego  nadanie  

w  oparciu  o  zgłoszoną  pracę  tytułu  zawodowego  –  magistra,  wraz  z  datą  obrony, 

oznaczeniem wydziału/ instytutu i uczelni, w której obrona się odbyła. 

5. Prace, wraz z załącznikami, przesyła się pocztą na adres: Departament Edukacji i Wydawnictw, 

Narodowy  Bank  Polski,  ul.  Świętokrzyska  11/21,  00‐919  Warszawa,  z  dopiskiem  Konkurs  

na pracę magisterską, do dnia 1 czerwca 2016  r. O przyjęciu pracy do Konkursu decyduje data 

stempla pocztowego. 

6. NBP, po otrzymaniu poprawnego formalnie zgłoszenia, usuwa z pracy dane autora oraz dane 

promotorów i nadaje pracy numer kodujący. 

7. W  przypadku  zgłoszenia  pracy  przez  uczelnię  lub  promotora,  autor  tej  pracy  poinformuje  

o celu  i zakresie przetwarzania danych osobowych (w odniesieniu do promotora)  i  informacji  
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(w  odniesieniu do uczelni) przez NBP, w  tym  o udostępnieniu danych w  sposób wskazany  

w § 7 pkt 3. 

8. Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. 2002 r. Nr 

101, poz. 926 ze zm.), podstawą prawną przetwarzania przez NBP danych osobowych w  tym 

udostępnienia  imion  i  nazwisk  laureatów  i  ich  promotorów  na  stronach:  www.nbp.pl  

i  www.nbportal.pl,  jest  zgoda  osób,  których  dane  dotyczą.  Administratorem  danych 

osobowych  uczestników Konkursu,  promotorów  i  informacji  o  uczelni  jest Narodowy  Bank 

Polski.  Każdy  uczestnik  Konkursu,  promotor  posiada  prawo  dostępu  do  swoich  danych 

osobowych oraz ich poprawiania (w tym ich usunięcia), zaś uczelnia posiada prawo do dostępu 

do informacji o niej oraz prawo do ich poprawiania (w tym usunięcia). 

9. NBP  po  zakończeniu  Konkursu  zwróci  uczestnikom  nadesłane  prace,  a  formularze 

zgłoszeniowe zostaną zniszczone, z zastrzeżeniem § 6 pkt 5 niniejszego regulaminu. 

 

§ 5 

1. Oceny  prac  zakwalifikowanych  do  Konkursu  dokonuje  Kapituła  Konkursu,  zwana  dalej 

„Kapitułą”, której członków powołuje upoważniony członek Zarządu NBP, zgodnie z § 6 ust. 3 

uchwały nr 32/2011 Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia 9 czerwca 2011 r. z późn. zm. 

2. Skład Kapituły jest ogłaszany na stronach internetowych www.nbp.pl oraz www.nbportal.pl. 

3. Kapituła  pracuje  zgodnie  z  Regulaminem  pracy  Kapituły,  zatwierdzonym  przez  Dyrektora 

Departamentu Edukacji i Wydawnictw NBP. 

4. Kapituła otrzymuje do oceny prace zakodowane. 

5. Decyzje Kapituły są wiążące i ostateczne. 

 

§6 

1. Autorom najlepszych prac Kapituła przyznaje: 
 pierwszą nagrodę w wysokości 15.000 zł, 

 drugą nagrodę w wysokości 10.000 zł, 

 trzecią nagrodę w wysokości 7.000 zł, 

oraz dwa wyróżnienia w wysokości po 5.000 zł. 

2. Kapituła może dokonać innego podziału nagród. 

3. Wartości nagród wymienione w ust. 1 zostaną wypłacone po pomniejszeniu o podatek, który 

NBP zobowiązany jest pobrać zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych. 

4. Laureaci  Konkursu  zobowiązani  są  podać  numer  rachunku  bankowego  niezbędnego  

do wypłacenia nagród. 

5. Dane  osobowe  laureatów  oraz  podane  przez  nich  numery  rachunku  bankowego  będą 

przetwarzane  przez  NBP  po  zakończeniu  Konkursu  na  podstawie  i  w  celu  wynikającym  

z odrębnych przepisów prawa, tj. ustawy o rachunkowości. 

6. W przypadku, gdy NBP byłby zainteresowany opublikowaniem pracy  lub  jej  fragmentu,    jak 

również  jej  opracowania  w  wydawnictwach  NBP,  kwestie  z  tym  związane  zostaną  ustalone 

odrębnie.  

 

§ 7 

1. Konkurs przeprowadzany jest zgodnie z następującym harmonogramem: 

 ogłoszenie Konkursu: 1 marca 2016 r.; 

 nadsyłanie prac: do 1 czerwca 2016 r.; 

 ogłoszenie wyników Konkursu i uroczystość wręczenia nagród: IV kwartał 2016 roku. 

2. Ujawnienie danych autorów prac następuje po zakończeniu obrad Kapituły i wyłonieniu przez 

nią wybranych prac. 
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3. Imiona  i  nazwiska  laureatów  i  ich  promotorów,  tytuły  nagrodzonych  prac  magisterskich,  

a  także  termin  uroczystego wręczenia  nagród  zostaną  ogłoszone  na  stronach  internetowych 

NBP: www.nbp.pl i www.nbportal.pl. 

 

§ 8 

1. Podstawą  prawną  opublikowania  imion  i  nazwisk  laureatów  Konkursu,  promotorów  oraz 

tytułów  nagrodzonych  prac  magisterskich  na  stronach  internetowych  www.nbp.pl  oraz 

www.nbportal.pl, jest zgoda tych osób. 

2. Uczestnicy Konkursu, przystępując do niego, powinni zapoznać się z niniejszym Regulaminem. 

Przystąpienie  do  Konkursu  jest  równoznaczne  z  akceptacją  przez  uczestnika  niniejszego 

Regulaminu. 

3. NBP zastrzega sobie prawo do odwołania Konkursu bez podania przyczyn. 

 

§ 9 

Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 marca 2016 r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


