
Regulamin  

III edycji Konkursu o Nagrodę Prezesa NBP  

za wybitne publikacje książkowe z zakresu bankowości, pieniądza i finansów 

z dnia 16 października 2018 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 (tekst ujednolicony - stan prawny na dzień 15 czerwca 2018 r.) ustala 

się, co następuje: 

 

§ 1 

 

1. Niniejszy regulamin, zwany dalej „Regulaminem”, określa zasady przeprowadzenia 

Konkursu o Nagrodę Prezesa NBP za wybitne publikacje książkowe z zakresu bankowości, 

pieniądza i finansów, zwanego dalej „Konkursem”. 

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

3. Konkurs organizowany jest co 3 lata. 

 

§ 2 

 

1. Celem Konkursu jest wyłonienie najlepszej naukowej publikacji książkowej z zakresu 

bankowości, pieniądza i finansów (dalej: „Publikacja”), a pośrednio także podnoszenie jakości 

publikacji ekonomicznych polskich ekonomistów oraz promocja najwybitniejszych  

z nich.  

2. Nagrodą w Konkursie jest Nagroda Prezesa NBP albo wyróżnienie. 

 

§ 3 

 

W Konkursie mogą wziąć udział polscy ekonomiści jako autorzy Publikacji wydanych lub 

rozpowszechnionych na terenie Polski w okresie między 25 września 2015 r. a 21 stycznia 2019 

r. (dalej: „Autor” lub „Współautor” w przypadku, gdy Publikacja ma więcej niż jednego 

Autora). Jedna Publikacja może mieć jednego Autora lub Współautorów.  

 

§ 4 

 

1. Zgłoszenia Publikacji do Konkursu mogą dokonywać: 

1) Autor albo jeden ze Współautorów za zgodą pozostałych Współautorów (w przypadku 

przyznania Nagrody Prezesa NBP albo wyróżnienia w Konkursie zwanego(-ych) dalej 

„Laureatem”) pod warunkiem dołączenia dwóch recenzji przygotowanych niezależnie 

przez dwóch profesorów kierunków ekonomicznych uczelni działających na terenie 

Rzeczypospolitej Polskiej (dalej: „Recenzent”);   

2) Rady Wydziałów lub Rady Naukowe Instytutów, które posiadają uprawnienia do 

nadawania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie ekonomii, za zgodą Autora albo 

wszystkich Współautorów, pod warunkiem dołączenia kserokopii uchwały  

ww. podmiotu w sprawie zgłoszenia Publikacji do Konkursu. 

2. Do Konkursu można zgłaszać Publikacje napisane wyłącznie w języku polskim. 



3. Autor albo jeden ze Współautorów za zgodą pozostałych Współautorów może zgłosić do 

Konkursu więcej niż jedną Publikację. 

4. Z Konkursu wyłączone są publikacje przygotowane w związku z realizacją projektów 

edukacyjnych, które były dofinansowane ze środków NBP oraz nagradzane w innych 

konkursach organizowanych przez NBP. 

5. Do Konkursu nie mogą być zgłaszane publikacje pracowników NBP. 

 

§ 5 

 

1. Publikacje należy dostarczyć do NBP albo w wersji elektronicznej w formacie PDF na jednej 

płycie CD wraz z jednym bezzwrotnym egzemplarzem książki, albo 6 bezzwrotnych 

egzemplarzy książki. 

2. Do Publikacji należy dołączyć: 

1) formularz zgłoszeniowy: 

a) w przypadku zgłaszania Publikacji przez Autora albo Współautora: zgodny ze wzorem 

stanowiącym załącznik nr 1a do Regulaminu; 

b) w przypadku zgłaszania Publikacji przez Rady Wydziałów lub Rady Naukowe 

Instytutów:  zgodny ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1b do Regulaminu wraz  

z kserokopią uchwały, o której mowa w § 4 ust. 1 pkt 2 Regulaminu; 

2) oświadczenie Autora / każdego ze Współautorów: zgodnie ze wzorem stanowiącym 

załącznik nr 2 do Regulaminu;  

3) dwie recenzje, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 1 Regulaminu: zgodnie ze wzorem 

stanowiącym załącznik nr 3 do Regulaminu, w przypadku zgłaszania Publikacji przez 

Autora albo jednego ze Współautorów.  

3. Publikacje wraz z załącznikami, o których mowa w ustępie powyżej, należy przesłać pocztą 

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

11/21, 00-919 Warszawa, z dopiskiem: Konkurs o Nagrodę Prezesa NBP za wybitne publikacje 

książkowe z zakresu bankowości, pieniądza i finansów, w terminie od 16 października 2018 r. do 

dnia 21 stycznia 2019 r. O przyjęciu Publikacji do Konkursu decyduje data stempla 

pocztowego. 

4. Oceny formalnej zgłoszenia, tj. Publikacji wraz z załącznikami, pod kątem ich zgodności  

z warunkami określonymi w § 3, § 4 i § 5, dokonują pracownicy Departamentu Edukacji  

i Wydawnictw NBP (dalej: „DEW”).  

5. W przypadku stwierdzenia niekompletności zgłoszenia, zgłaszający, tj. Rada Wydziału, Rada 

Naukowa Instytutu, Autor lub Współautor, 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 

 

1. 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 w związku z realizacją Konkursu, w tym 

udostępnienia imion i nazwisk oraz tytułów / stopni naukowych Laureatów na stronie 

www.nbp.pl i/lub portalach internetowych NBP, jest zgoda osób, których te dane dotyczą.  

http://www.nbp.pl/


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

U. z 2018 r. poz. 1191) podstawą opublikowania wizerunku Laureatów na stronie 

internetowej www.nbp.pl i/lub portalach internetowych NBP, jest zgoda udzielona na 

podstawie oświadczenia określonego w załączniku nr 5 do Regulaminu. W przypadku, gdy 

Laureat nie będzie mógł osobiście uczestniczyć w Gali, podczas której nastąpi ogłoszenie 

wyników Konkursu i uroczyste wręczenie nagrody albo wyróżnienia (dalej: „Gala”), może 

wskazać osobę go reprezentującą, ale pod warunkiem podpisania przez nią oświadczenia 

według wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do Regulaminu.   

3. Administratorem danych osobowych Autorów, Współautorów, Recenzentów i Laureatów 

jest NBP z siedzibą w Warszawie, przy ul. Świętokrzyskiej 11/21, 00-919 Warszawa. Każdy 

Autor, Współautor, Recenzent i Laureat posiada prawo dostępu do swoich danych 

osobowych oraz ich poprawiania. 

4. 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. 

5. Dane osobowe Laureata/Laureatów, w tym podane przez niego(nich) numery rachunków 

bankowych, będą przetwarzane przez NBP po zakończeniu Konkursu na podstawie 

odrębnych przepisów regulujących daniny publiczne.  

6. Dane osobowe Autorów, Współautorów oraz Recenzentów ich Publikacji po ich 

wykorzystaniu są niezwłocznie usuwane lub poddane anonimizacji.  

7. Autorzy, Współautorzy i Recenzenci ich Publikacji, przed posiedzeniem Kapituły mogą 

żądać usunięcia swoich danych osobowych, co jest równoznaczne z wycofaniem się  

z udziału w Konkursie.   

8. Publikacja Laureata(-ów) wraz z dotyczącymi jej załącznikami, o których mowa w § 5 ust. 2, 

będzie przechowywana w NBP jako dokumentacja Konkursu.  

9. Dane osobowe Autorów, Współautorów, Recenzentów i Laureatów będą przetwarzane  

w następujących celach:  

1) udziału w Konkursie, w tym ewentualnej publikacji na stronie www.nbp.pl i/lub na 

portalach internetowych NBP,   

2) wykonania obowiązków spoczywających na NBP na podstawie przepisów regulujących 

daniny publiczne, w związku z organizacją Konkursu.  

10.  Dane będą przetwarzane przez okres:  

1) dla celu określonego w ust. 9 pkt 1): przez 3 lata od zakończenia Konkursu, licząc od 

początku roku następującego po roku, w którym Konkurs był realizowany,  

2) dla celu określonego w ust. 9 pkt 2): nie dłuższy niż 6 lat od zakończenia Konkursu.  

11.  Autorom, Współautorom, Recenzentom i Laureatom przysługuje prawo żądania dostępu 

do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub 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.  

12.  W przypadku uzyskania statusu Laureata(-ów) jego(ich) dane osobowe oraz dane 

Recenzentów jego(ich) Publikacji będą ujawnione: Członkom Kapituły Konkursu oraz po 

rozstrzygnięciu Konkursu uczestnikom Gali, a także użytkownikom strony www.nbp.pl 

i/lub portali internetowych NBP.  

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


13.  Żadne dane osobowe nie będą wykorzystywane do podejmowania zautomatyzowanych 

decyzji w indywidualnych przypadkach, w tym do profilowania. 

 

§ 7 

 

1. Oceny merytorycznej Publikacji zakwalifikowanych do Konkursu dokonuje Kapituła 

Konkursu, zwana dalej „Kapitułą”, której członków powołuje Prezes NBP, zgodnie z § 6 

ust. 3 uchwały nr 32/2011 Zarządu NBP.  

2. Celem oceny merytorycznej Publikacji jest ich weryfikacja pod kątem zgodności z celem 

Konkursu określonym w § 2 ust. 1. Jest ona przeprowadzana według następujących 

kryteriów:  

1) nowatorstwo – 50 pkt, 

2) warsztat badawczy – 40 pkt, 

3) komunikatywność – 10 pkt. 

Przydzielenie punktacji w każdym kryterium wymaga pisemnego uzasadnienia.  

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

internetowych NBP. 

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

DEW. 

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

 

§ 8 

 

1. Kapituła przyznaje jedną Nagrodę Prezesa NBP w wysokości 80 000 zł. Nagroda może być 

przyznana tylko jednej Publikacji. 

2. W przypadku nieprzyznania Nagrody Prezesa NBP Kapituła może przyznać jedno 

wyróżnienie w wysokości 30 000 zł. Wyróżnienie może być przyznane tylko jednej 

Publikacji. 

3. Kapituła może nie przyznać ani Nagrody Prezesa NBP, ani wyróżnienia, bez podania 

przyczyny.  

4. Wartości nagród wymienione w ust. 1 i 2 zostaną wypłacone po pomniejszeniu o podatek, 

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

fizycznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 200). 

5. Laureat jest zobowiązany do podania danych osobowych, w tym numeru rachunku 

bankowego,  niezbędnych do wypłacenia nagrody albo świadczenia pieniężnego za 

wyróżnienie, wypełniając formularz stanowiący załącznik nr 4 do Regulaminu  

i dostarczając jego oryginał do NBP nie później niż w ciągu 5 dni roboczych licząc od dnia 

powiadomienia Laureata przez NBP. 

6. W przypadku, gdy Laureatami są Współautorzy, w celu przekazania nagrody albo 

świadczenia pieniężnego za wyróżnienie, wymienionych w ust. 1-2, wszyscy Laureaci 

zobowiązują się do uzgodnienia między sobą wysokości kwoty w ramach nagrody albo 

wyróżnienia, należnej każdemu z nich, i podania jej w załączniku nr 4 do Regulaminu. NBP 

zastrzega, że w przypadku, gdy nie otrzyma od wszystkich Laureatów prawidłowo 

wypełnionego załącznika nr 4 lub gdy suma kwot, o których mowa w zdaniu poprzednim, 

nie będzie zgodna z wysokością nagrody albo wyróżnienia, o których mowa w ust. 1-2, 

Kapituła może przyznać nagrodę albo wyróżnienie innej Publikacji. 

 

http://www.nbp.pl/


§ 9 

 

1. Konkurs przeprowadzany jest zgodnie z następującym harmonogramem: 

1) ogłoszenie Konkursu: 16 października 2018 r., 

2) nadsyłanie zgłoszeń: do 21 stycznia 2019 r., 

3) Gala: II-III kwartał 2019 r. 

2. Imiona i nazwiska Laureatów, ich tytuł / stopień naukowy oraz tytuł ich Publikacji,  

a także termin Gali zostaną ogłoszone na stronie internetowej www.nbp.pl i/lub na 

portalach internetowych NBP. Podstawą prawną opublikowania ww. danych jest zgoda 

tych osób potwierdzona w załączniku nr 2 i 5 do Regulaminu. W przypadku braku takiej 

zgody dane Laureata zostaną zanonimizowane. 

3. Informacja o przyznanej nagrodzie albo wyróżnieniu oraz ich wysokości zostanie 

ogłoszona na Gali. 

4. NBP zastrzega sobie prawo do kontaktu jedynie z Laureatami. 

 

§ 10 

 

1. Uczestnicy Konkursu przystępując do niego powinni zapoznać się z Regulaminem. 

2. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu. 

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

4. NBP zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu, także w przypadku, gdy w czasie 

Konkursu uzasadnione będzie dostosowanie jego postanowień do wymogów w zakresie 

ochrony danych osobowych, wynikających z RODO, przy czym zmiana ta nie będzie miała 

niekorzystnego wpływu na realizację praw osób, których danych osobowych będzie dotyczyć.  

5. Nowy Regulamin obowiązuje od momentu opublikowania na stronie www.nbp.pl i/lub 

portalach internetowych NBP. 

 

     § 11 

 

Regulamin wchodzi w życie z dniem 16 października 2018 r. 

 

 

http://www.nbp.pl/

