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Regulamin  

Konkursu o Nagrodę Prezesa NBP za najlepszą pracę magisterską 

z zakresu nauk ekonomicznych 

z dnia 15 czerwca 2020 r. 

 

 

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

9 czerwca 2011 r. w sprawie zasad prowadzenia działalności edukacyjnej przez Narodowy Bank 

Polski (z późn. zm.) ustala się, co następuje: 

 

§ 1 

1. Niniejszy regulamin, zwany dalej: „Regulaminem”, określa zasady przeprowadzenia w 2020 r. 

Konkursu o Nagrodę Prezesa NBP za najlepszą pracę 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 

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 (dalej: 

„Autor”), obronionych na uczelniach na terenie Rzeczypospolitej Polskiej w ciągu roku 

kalendarzowego poprzedzającego datę ogłoszenia Konkursu, tj. w terminie między 1.01.2019 r.  

a 31.12.2019 r. (dalej „Praca”). 

 

§ 4 

1. Zgłoszenia Pracy do Konkursu może dokonać Autor samodzielnie oraz uczelnia lub promotor 

Pracy (dalej: „Promotor”) za zgodą Autora. 

2. Prace nadsyłane na Konkurs powinny być dostarczone do NBP w wersji elektronicznej (na płycie 

CD), w formacie Word, w terminie wskazanym w ust. 4. 

3. Do Pracy należy dołączyć: 

a) formularz zgłoszeniowy zgodny ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 1 do Regulaminu; 

b) odpis lub kopię dokumentu potwierdzającego nadanie, na podstawie zgłoszonej Pracy, tytułu 

zawodowego „magistra” (tj. dyplomu wraz z suplementem). 

4. Pracę (zapisaną na płycie CD, zgodnie z ust. 2) wraz z załącznikami należy przesłać pocztą  

na adres: Departament Edukacji i Wydawnictw, Narodowy Bank Polski, ul. Świętokrzyska 11/21, 

00-919 Warszawa, z dopiskiem Konkurs na pracę magisterską, w terminie od 15 czerwca do 17 lipca 

2020 r. O terminie wpłynięcia Pracy decyduje data stempla pocztowego. 

5. W przypadku stwierdzenia niekompletności zgłoszenia zgłaszający, tj. Autor, Promotor  

lub uczelnia, o której mowa w ust. 1, zostają powiadomieni za pośrednictwem poczty 

elektronicznej o konieczności uzupełnienia zgłoszenia i odesłania uzupełnień w ciągu pięciu dni 

roboczych, licząc od dnia następnego od daty powiadomienia przez NBP. 

6. Ogłoszenie wyników Konkursu oraz wręczenie nagród i wyróżnień nastąpi podczas gali  

(dalej: „Gala”) w siedzibie NBP, na którą zostaną zaproszeni laureaci (dalej: „Laureat”) oraz  

ich Promotorzy.  
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7. W przypadku braku możliwości organizacji Gali, Laureaci oraz ich Promotorzy zostaną 

bezzwłocznie poinformowani o przyznanych nagrodach i wyróżnieniach korespondencyjnie,  

a wyniki Konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej NBP www.nbp.pl i/lub portalach 

internetowych NBP i/lub kanałach NBP w mediach społecznościowych.  

 

§ 5 

1. NBP, po otrzymaniu poprawnego formalnie zgłoszenia zgodnie z § 3 i § 4, usuwa z pracy dane 

osobowe Autora i Promotora oraz nadaje Pracy numer kodujący. Ww. zmiana nie narusza treści 

i formy Pracy. 

2. Stosownie do art. 7 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia  

27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 

95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej: „RODO”, podstawą prawną 

przetwarzania przez NBP danych osobowych związanych z Konkursem jest:  

1) w przypadku danych osobowych Autorów, którzy nie uzyskali statusu Laureata oraz ich 

Promotorów: zgoda udzielona na podstawie oświadczenia określonego w Załączniku nr 1; 

2) w przypadku danych osobowych Laureatów oraz ich Promotorów:  

a) zgoda udzielona na podstawie oświadczenia określonego w Załączniku nr 2  

lub w Załączniku nr 3; 

b) obowiązek prawny ciążący na administratorze, wynikający z przepisów regulujących 

daniny publiczne; 

3) w przypadku danych osobowych osób reprezentujących Laureatów na Gali, z zastrzeżeniem 

§ 4 ust. 7, zgoda udzielona na podstawie oświadczenia określonego w Załączniku nr 4.  

3. W przypadku braku zgody na publikację lub jej wycofanie dane osobowe Laureata i Promotora 

zostaną zanonimizowane.  

4. Zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U.  

z 2020 r. poz. 288) podstawą opublikowania wizerunku Laureatów oraz ich Promotorów  

na stronie www.nbp.pl i/lub portalach internetowych NBP i/lub kanałach NBP w mediach 

społecznościowych, jest ich zgoda udzielona na podstawie oświadczenia określonego  

w Załączniku nr 2 lub Załączniku nr 3. W przypadku, gdy Laureat nie będzie mógł osobiście 

uczestniczyć w Gali, z zastrzeżeniem § 4 ust. 7, może on wskazać osobę go reprezentującą,  

ale pod warunkiem podpisania przez nią oświadczenia według wzoru stanowiącego Załącznik 

nr 4 do Regulaminu. 

5. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do udziału  

w Konkursie. 

6. Każdy Autor i Promotor przed posiedzeniem Kapituły może żądać usunięcia swoich danych 

osobowych, co jest równoznaczne z wycofaniem jego udziału w Konkursie. 

7. Każda Praca Laureata wraz z załącznikami, o których mowa w § 4 ust. 3, jest przechowywana  

w NBP jako dokumentacja Konkursu. 

8. NBP po zakończeniu Konkursu zniszczy Prace, które nie otrzymały ani nagrody,  

ani wyróżnienia, wraz z załączonymi do nich formularzami oraz przesłanymi dokumentami,  

o których mowa w § 4 ust. 3, z zastrzeżeniem ust. 12 i ust. 13. 

9. Dane osobowe każdego Laureata będą przetwarzane przez NBP po zakończeniu Konkursu  

na podstawie odrębnych przepisów regulujących daniny publiczne. 

10. Administratorem danych osobowych Autorów, Laureatów oraz osób reprezentujących  

ich na Gali z zastrzeżeniem § 4 ust. 7, a także Promotorów jest NBP z siedzibą w Warszawie,  

przy ul. Świętokrzyskiej 11/21, 00-919 Warszawa.  

http://www.nbp.pl/
http://www.nbp.pl/
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11. NBP zapewnia kontakt z inspektorem ochrony danych w NBP za pośrednictwem adresu poczty 

elektronicznej iod@nbp.pl lub drogą pocztową pod adresem administratora danych osobowych. 

Szczegółowe informacje dotyczące inspektora ochrony danych znajdują się na stronie 

internetowej www.nbp.pl/RODO oraz w miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie NBP. 

12.  W ramach Konkursu dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:  

1) udziału w Konkursie – w przypadku Autorów, którzy nie uzyskali statusu Laureata,  

oraz ich Promotorów;  

2) w przypadku Laureatów oraz ich Promotorów: 

a) ewentualnej publikacji na stronie www.nbp.pl i/lub portalach internetowych NBP  

i/lub kanałach NBP w mediach społecznościowych;  

b) wykonania obowiązków spoczywających na NBP na podstawie przepisów regulujących 

daniny publiczne, w związku z organizacją Konkursu i Gali z zastrzeżeniem § 4 ust. 7; 

3) ewentualnej publikacji na stronie www.nbp.pl i/lub portalach internetowych NBP  

i/lub kanałach NBP w mediach społecznościowych – w przypadku danych osobowych osób 

reprezentujący Laureatów na Gali z zastrzeżeniem § 4 ust. 7. 

13.  Dane będą przetwarzane przez:  

‒ dla celu, o którym mowa w ust. 12 pkt 1: rok od zakończenia Konkursu, licząc od początku 

roku następującego po roku, w którym Konkurs był realizowany, lub do czasu cofnięcia 

zgody, o której mowa w ust. 2 i ust. 4; 

‒ dla celu, o którym mowa w ust. 12 pkt 2 lit. a oraz pkt 3: 12 miesięcy od zakończenia 

wszystkich edycji Konkursu, licząc od początku roku następującego po roku, w którym 

ostatnia edycja Konkursu została zakończona; 

‒ dla celu, o którym mowa w ust. 12 pkt 2 lit. b: okres nie dłuższy niż 6 lat od zakończenia 

Konkursu. 

14.  W przypadku uzyskania statusu Laureata jego dane osobowe oraz dane jego Promotora będą 

ujawnione: Członkom Kapituły Konkursu oraz – po rozstrzygnięciu Konkursu – uczestnikom 

Gali z zastrzeżeniem § 4 ust. 7, a także użytkownikom strony www.nbp.pl i/lub portali 

internetowych NBP i/lub kanałów NBP w mediach społecznościowych.  

15.  Autorom, Promotorom, Laureatom oraz osobom reprezentującym Laureatów na Gali  

z zastrzeżeniem § 4 ust. 7, przysługuje prawo żądania dostępu do danych osobowych,  

ich sprostowania, usunięcia1, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec 

przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo wniesienia skargi  

na przetwarzanie danych do organu nadzorczego: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych  

z siedzibą przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.  

16.  Żadne dane osobowe nie będą wykorzystywane do podejmowania zautomatyzowanych decyzji 

w indywidualnych przypadkach, w tym do profilowania. 

 

§ 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 W przypadku Autorów i Promotorów prawo usunięcia danych dotyczy czasu do posiedzenia Kapituły, zaś w przypadku 

osób reprezentujących Laureatów na Gali – do dnia poprzedzającego Galę. 

http://www.nbp.pl/
http://www.nbp.pl/
http://www.nbp.pl/
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1. Oceny Prac pod kątem spełnienia warunków, o których mowa w § 3 i § 4, formalnej kwalifikacji 

Prac do Konkursu oraz kodowania prac dokonują pracownicy Departamentu Edukacji  

i Wydawnictw NBP (dalej: „DEW”).  

2. Oceny merytorycznej Prac zakwalifikowanych do Konkursu dokonuje Kapituła Konkursu, 

zwana dalej „Kapitułą”, której członków powołuje Prezes NBP na podstawie uchwały  

nr 32/2011 Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie zasad 

prowadzenia działalności edukacyjnej przez Narodowy Bank Polski (z późn. zm.).  

3. Skład Kapituły jest ogłaszany na stronie internetowej www.nbp.pl i/lub na portalach 

internetowych NBP i/lub kanałach NBP w mediach społecznościowych. 

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

DEW. 

5. Kapituła otrzymuje do oceny prace zakodowane. 

6. Kapituła dokonuje oceny merytorycznej Prac według następujących kryteriów:  

1) zgodność z celami Konkursu, 

2) warsztat badawczy, 

3) nowatorstwo pracy, 

4) język i styl.  

7. Decyzje Kapituły są wiążące, ostateczne i nie podlegają zmianom. 

 

§ 8 

1. Laureatom 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 i wyróżnień. 

3. Decyzję o przyznaniu nagrody/nagród i wyróżnienia/wyróżnień Kapituła podejmuje  

na podstawie oceny merytorycznej, o której mowa w § 7 ust. 6. 

4. Wartości przyznanych nagród, zgodnie z ust. 1 i ust. 2, zostaną wypłacone po pomniejszeniu  

o podatek, który NBP zobowiązany jest pobrać zgodnie z ustawą o podatku dochodowym  

od osób fizycznych. 

5. Laureaci Konkursu zobowiązani są podać numer rachunku bankowego niezbędnego  

do wypłacenia nagrody/wyróżnienia, wypełniając formularz stanowiący Załącznik nr 2  

do Regulaminu. 

6. W przypadku przekazania Laureatom lub Promotorom przez NBP upominków, ich dane 

osobowe będą przetwarzane przez NBP po zakończeniu Konkursu w celu wykonania 

obowiązków spoczywających na NBP w związku z organizacją Konkursu na podstawie 

przepisów regulujących daniny publiczne2.  

 

§ 9 

1. Konkurs przeprowadzany jest zgodnie z następującym harmonogramem: 

• ogłoszenie Konkursu: 15 czerwca 2020 r.; 

• nadsyłanie Prac: do 17 lipca 2020 r.; 

• ogłoszenie wyników Konkursu podczas Gali z zastrzeżeniem § 4 ust. 7: IV kwartał 2020 r.  

 
2 W przypadku, gdy wartość upominku będzie wyższa niż 200 zł brutto, NBP jest zobowiązany do jego rozliczenia. W tym 

celu NBP przekaże Promotorom stosowny formularz dotyczący danych osobowych, do wypełnienia przed przekazaniem 

upominku.  

http://www.nbp.pl/
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2. Ujawnienie danych Laureatów następuje po zakończeniu obrad Kapituły i wyłonieniu przez nią 

nagrodzonych lub wyróżnionych Prac. 

3. Imiona i nazwiska oraz tytuły/stopnie naukowe Laureatów oraz ich Promotorów, tytuły 

nagrodzonych lub wyróżnionych Prac, nazwa wydziału/instytutu oraz uczelni, a także termin 

Gali z zastrzeżeniem § 4 ust. 7, zostaną ogłoszone na stronie internetowej www.nbp.pl  

i/lub portalach internetowych NBP i/lub kanałach NBP w mediach społecznościowych. 

4. Informacja o zajętym miejscu oraz o kwocie przyznanej nagrody lub wyróżnienia, zgodnie  

z § 8 ust. 1 lub ust. 2, zostanie ogłoszona na Gali z zastrzeżeniem § 4 ust. 7. 

5. NBP zastrzega sobie prawo do kontaktu jedynie z Laureatami i ich Promotorami. 

6. Laureatom zostanie przesłany formularz, którego wzór stanowi Załącznik nr 2 do Regulaminu, 

w celu podania danych niezbędnych do wypłaty nagrody lub wyróżnienia  

oraz do zaewidencjonowania ewentualnego upominku. 

 

§ 10 

1. W Konkursie nie mogą wziąć udziału pracownicy NBP. 

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

3. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu. 

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

5. NBP zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu.  

6. Nowy Regulamin obowiązuje od momentu opublikowania na stronie www.nbp.pl  

i/lub portalach internetowych NBP i/lub kanałach NBP w mediach społecznościowych. 

 

§ 11 

Regulamin wchodzi w życie z dniem 15 czerwca 2020 r. 

 

http://www.nbp.pl/
http://www.nbp.pl/
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Załącznik nr 1  

do Regulaminu Konkursu o Nagrodę Prezesa NBP za najlepszą pracę magisterską  

z zakresu nauk ekonomicznych 

 

wzór 

Formularz zgłoszeniowy 

Uwaga! Należy wypełnić wszystkie pola. 

 

I. Informacje na temat zgłaszanej Pracy 

1. Tytuł Pracy:  

 

 

 

2. Data obrony Pracy: 

 

 

 

3. Nazwa i adres uczelni, na której obroniono Pracę: 

 

 

 

4. Wydział/instytut i kierunek studiów: 

 

 

 

II. Informacje o Autorze  

1. Imię i nazwisko: 

 

 

2. Adres do korespondencji: 

 

 

3. Numer telefonu: 

 

 

4. Adres e-mail: 

 

 

 

III. Informacje o Promotorze  

1. Tytuł/stopień naukowy oraz imię i nazwisko: 

 

 

2. Adres do korespondencji (uczelnia): 
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3. Numer telefonu (uczelnia): 

 

 

4. Adres e-mail (uczelnia): 

 

 

 

 

 
.……..………………. 

(data i czytelny podpis  

Autora/Promotora zgłaszającego Publikację/osoby upoważnionej  
do składania oświadczeń w imieniu uczelni  

wraz z pieczęcią imienną i firmową3)  

 
 

OŚWIADCZENIE AUTORA4  

 

Ja ………………………………..…………. (imię i nazwisko):  

1. Oświadczam, że jestem autorem Pracy pt. „[…]”, zgłoszonej do Konkursu o Nagrodę Prezesa 

NBP za najlepszą pracę magisterską z zakresu nauk ekonomicznych, organizowanego przez 

Narodowy Bank Polski, i przyjmuję warunki Konkursu zawarte w Regulaminie Konkursu. 

2. Stosownie do art. 7 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 

27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 

95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), niniejszym wyrażam zgodę  

na przetwarzanie moich danych osobowych przez Narodowy Bank Polski z siedzibą  

w Warszawie, ul. Świętokrzyska 11/21, zgodnie z Regulaminem Konkursu. 

3. Oświadczam, że przed zgłoszeniem Pracy do Konkursu poinformowałem(-am) Promotora 

Pracy o przetwarzaniu jego danych osobowych w zakresie określonym w Regulaminie 

Konkursu. 

4. Wyrażam zgodę na korzystanie przez NBP ze złożonej w Konkursie Pracy i, że zgodnie  

z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2020 

r. poz. 288), jej ewentualna publikacja przez NBP nie narusza przyznanego uczelni prawa 

pierwszego wydania tej Pracy jako utworu.  

 

.......………………………………… 

data i czytelny podpis Autora 

 

 

 

 

 
3 Wybrać zgodnie ze stanem faktycznym, czyli w zależności od tego, kto dokonuje zgłoszenia Pracy do Konkursu zgodnie 

z § 4 ust. 1. 
4 Zastosować wyłącznie w sytuacji, gdy Autor samodzielnie zgłasza Pracę do Konkursu. W takiej sytuacji należy usunąć 

„Oświadczenie Promotora (…)”. Oba oświadczenia należy usunąć wówczas, gdy zgłoszenia Pracy dokonuje uczelnia.  
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OŚWIADCZENIE PROMOTORA ZGŁASZAJĄCEGO PRACĘ DO KONKURSU5 

 

1. Oświadczam, że jestem promotorem Pracy pt. „[…]”, zgłoszonej do Konkursu o Nagrodę 

Prezesa NBP za najlepszą pracę magisterską z zakresu nauk ekonomicznych, 

organizowanego przez Narodowy Bank Polski, posiadam zgodę Autora na jej zgłoszenie  

i korzystanie z niej przez NBP zgodnie z warunkami zawartymi w Regulaminie Konkursu. 

2. Stosownie do art. 7 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia  

27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 

95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), niniejszym wyrażam zgodę  

na przetwarzanie moich danych osobowych przez Narodowy Bank Polski z siedzibą  

w Warszawie, ul. Świętokrzyska 11/21, zgodnie z Regulaminem Konkursu.  

3. Oświadczam, że przed zgłoszeniem Pracy do Konkursu poinformowałem(-am) Autora  

o przetwarzaniu jego danych osobowych w zakresie określonym w Regulaminie Konkursu. 

4. Oświadczam, że zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach 

pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 288) ewentualna publikacja Pracy przez NBP  

nie narusza przyznanego uczelni prawa pierwszego wydania tej Pracy jako utworu.  

 

……..…………………………………. 

data i czytelny podpis Promotora 

zgłaszającego Pracę do Konkursu 

  

 
5 Zastosować wyłącznie w sytuacji, gdy Promotor zgłasza Pracę do Konkursu. W takiej sytuacji należy usunąć 

„Oświadczenie Autora”. Oba oświadczenia należy usunąć wówczas, gdy zgłoszenia Pracy dokonuje uczelnia.  
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Załącznik nr 2  

do Regulaminu Konkursu o Nagrodę Prezesa NBP za najlepszą pracę magisterską  

z zakresu nauk ekonomicznych 
 

wzór  

Formularz dla Laureata6  

dotyczący przekazania danych osobowych  

niezbędnych do wypłaty nagrody albo świadczenia pieniężnego za wyróżnienie  

w celu rozliczenia  
(oryginał należy dostarczyć do NBP nie później niż w ciągu 5 dni roboczych,  

licząc od dnia powiadomienia Laureata przez NBP) 

 

Dane Laureata będącego polskim rezydentem podatkowym 

Pierwsze imię i nazwisko  

Pełny adres zamieszkania (ulica, 
nr domu/lokalu,  

kod pocztowy, miejscowość, 

województwo, gmina, powiat) 

 

Data urodzenia  

PESEL/NIP   

Numer konta bankowego  

Urząd Skarbowy (nazwa, ulica, 

kod pocztowy, miejscowość) 

 

Osoba współpracująca z NBP na 

podstawie innej umowy niż 

umowa o pracę7 

 

 

Dane Laureata niebędącego polskim rezydentem podatkowym 

Pierwsze imię  

Nazwisko  

Imię ojca   

Imię matki  

Data urodzenia  

Miejsce urodzenia  

Numer identyfikacyjny 

podatnika 

 

Rodzaj numeru 
identyfikacyjnego (dokumentu 

stwierdzającego tożsamość) 

 

Kraj wydania numeru 

identyfikacyjnego (dokumentu 
stwierdzającego tożsamość) 

 

Pełny adres zamieszkania (kraj, 

miejscowość, kod pocztowy, 
ulica, nr domu, nr lokalu) 

 

Numer konta bankowego  

 
6 Należy wybrać opcję dot. rezydencji podatkowej. Niepotrzebną usunąć.  
7 Jeśli niepotrzebne, wpisać „Nie dotyczy”. W przypadku osoby współpracującej z NBP na podstawie innej umowy,  

niż umowa o pracę, należy podać rodzaj umowy.  
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Wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody8 na opublikowanie moich danych osobowych przez 

Narodowy Bank Polski z siedzibą w Warszawie, przy ul. Świętokrzyskiej 11/21, w zakresie imienia 

i nazwiska, tytułu/stopnia naukowego, tytułu nagrodzonej/wyróżnionej Pracy oraz nazwy 

wydziału/instytutu i uczelni na stronie www.nbp.pl i/lub portalach internetowych NBP  

i/lub kanałach NBP w mediach społecznościowych, zgodnie z Regulaminem Konkursu. 

 

Zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U.  

z 2020 r. poz. 288) wyrażam zgodę na opublikowanie mojego wizerunku na stronie www.nbp.pl 

i/lub portalach internetowych NBP i/lub kanałach NBP w mediach społecznościowych, na zasadach 

określonych w Regulaminie Konkursu.  

 

Oświadczam, że w przypadku gdybym osobiście nie mógł/nie mogła9 odebrać nagrody  

lub wyróżnienia, osoba reprezentująca mnie podczas Gali dostarczy NBP pisemną zgodę  

na opublikowanie jej imienia i nazwiska oraz wizerunku na stronie www.nbp.pl i/lub portalach 

internetowych NBP i/lub kanałach NBP w mediach społecznościowych, według wzoru 

stanowiącego Załącznik nr 4 do Regulaminu Konkursu.  

 

 

..................................................... 

                                                                                              data i czytelny podpis Laureata 

 

 

  

 
8 Niepotrzebne usunąć albo skreślić.  
9 Niepotrzebne usunąć albo skreślić. 

http://www.nbp.pl/
http://www.nbp.pl/


 

 

Strona 11 z 12 
 

Załącznik nr 3 

do Regulaminu Konkursu o Nagrodę Prezesa NBP za najlepszą pracę magisterską  
z zakresu nauk ekonomicznych  

 

 
 

 

OŚWIADCZENIE PROMOTORA PRACY LAUREATA KONKURSU 

 

Wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody10 na opublikowanie moich danych osobowych przez 

Narodowy Bank Polski z siedzibą w Warszawie, przy ul. Świętokrzyskiej 11/21, w zakresie imienia 

i nazwiska, tytułu/stopnia naukowego oraz nazwy uczelni na stronie www.nbp.pl i/lub portalach 

internetowych NBP i/lub kanałach NBP w mediach społecznościowych, zgodnie z Regulaminem 

Konkursu. 

 

Zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U.  

z 2020 r. poz. 288) wyrażam zgodę na opublikowanie mojego wizerunku na stronie www.nbp.pl 

i/lub portalach internetowych NBP i/lub kanałach NBP w mediach społecznościowych, na zasadach 

określonych w Regulaminie Konkursu.  

 

………….……………………………. 

data i czytelny podpis Promotora Pracy  

Laureata Konkursu 

 

  

 
10 Niepotrzebne usunąć albo skreślić. 

http://www.nbp.pl/
http://www.nbp.pl/
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Załącznik nr 4  

do Regulaminu Konkursu o Nagrodę Prezesa NBP za najlepszą pracę magisterską  

z zakresu nauk ekonomicznych 
 

 

wzór  
 

OŚWIADCZENIE OSOBY REPREZENTUJĄCEJ LAUREATA PODCZAS GALI  

(do uzupełnienia po zakończeniu Konkursu i przed Galą) 
 

 

Ja (imię i nazwisko) ………………………… oświadczam, że w związku z reprezentowaniem Pana/ 

Pani (imię i nazwisko) …………………………. podczas Gali Konkursu o Nagrodę Prezesa NBP 

za najlepszą pracę magisterską z zakresu nauk ekonomicznych, wyrażam zgodę na opublikowanie 

mojego imienia i nazwiska na stronie internetowej www.nbp.pl i/lub portalach internetowych NBP 

i/lub kanałach NBP w mediach społecznościowych, na zasadach określonych w Regulaminie 

Konkursu.  

Zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U.  

z 2020 r. poz. 288) wyrażam zgodę na opublikowanie mojego wizerunku na stronie www.nbp.pl 

i/lub portalach internetowych NBP i/lub kanałach NBP w mediach społecznościowych, na zasadach 

określonych w Regulaminie Konkursu.  

 

............................................................. 

data i czytelny podpis 

http://www.nbp.pl/
http://www.nbp.pl/

