Regulamin
XVI edycji Konkursu na pracę pisemną
organizowanego w roku szkolnym 2017/2018

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 (ze zm.) ustala się, co następuje:

§1
1. Regulamin określa zasady przeprowadzenia Konkursu na pracę pisemną, zwanego dalej
„Konkursem”.
2. Organizatorem Konkursu jest Narodowy Bank Polski, zwany dalej „NBP”.
3. Konkurs organizowany jest jeden raz w roku.
§2
1. NBP ogłasza Konkurs na pracę pisemną o tematyce ekonomicznej w dwóch kategoriach:
1) VII klasy szkół podstawowych i gimnazja: Czy potrzebna jest interwencja w nierówny
podział dochodu? Jeśli tak – czyja i na czym powinna polegać, a jeśli nie – dlaczego?
2) Szkoły ponadpodstawowe z wyłączeniem gimnazjów: Czy wzrost PKB w danym kraju
oznacza wzrost dobrobytu i poprawę jakości życia obywateli?
2. Celem Konkursu jest pogłębienie zainteresowań młodzieży ekonomią, sprawdzenie
umiejętności praktycznego wykorzystania wiedzy ekonomicznej oraz zachęcenie dyrekcji
i nauczycieli VII klas szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych do wdrażania
w nauczaniu ekonomii elementów praktycznych, kształtujących umiejętność
funkcjonowania uczniów w warunkach gospodarki rynkowej.
§3
W Konkursie mogą wziąć udział uczniowie VII klas szkół podstawowych oraz szkół
ponadpodstawowych (z wyłączeniem szkół dla dorosłych), uczęszczający do publicznych
i niepublicznych placówek w roku szkolnym 2017/2018.
§4
1. Praca nadesłana na Konkurs musi być przygotowana samodzielnie przez jednego ucznia.
Pod tym względem zostanie sprawdzona w Internetowym Systemie Antyplagiatowym
Plagiat.pl.
2. Opiekunem pracy ucznia musi być nauczyciel zatrudniony w szkole, do której uczeń
uczęszcza w roku szkolnym 2017/2018. Do zadań nauczyciela należy udzielenie pomocy
autorowi pracy konkursowej oraz sprawdzenie pracy pod względem merytorycznym
i formalnym, czego potwierdzeniem jest recenzja pracy konkursowej sporządzona na
formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do Regulaminu.
3. Praca nadesłana na Konkurs musi spełniać następujące warunki:
1) musi zostać przygotowana w języku polskim;
2) jej objętość nie może być mniejsza niż 5 stron formatu A4 i większa niż 10 stron
(z uwzględnieniem pkt 4) – może zawierać elementy graficzne, np. zdjęcia, wykresy
itp.;

3) na stronie pracy powinno znajdować się średnio 1200 znaków, nie licząc spacji, rozmiar
odstępów między wierszami 1,5 pkt, czcionki 12 pkt, jej typ Times New Roman lub
Arial;
4) musi zawierać spis bibliograficzny wszystkich pozycji książkowych, artykułów, aktów
prawnych, stron internetowych itp., które autor wykorzystał w pracy;
5) musi zostać zapisana w formacie tekstowym doc, docx, odt lub rtf.
4. Pracę, wraz z załącznikami, przekazuje się do NBP poprzez formularz zgłoszeniowy
zamieszczony na stronie www.nbp.pl lub www.nbportal.pl.
5. Poprzez zaznaczenie odpowiednich pól formularza zgłoszeniowego, pełnoletni uczestnik
wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby Konkursu. W przypadku
niepełnoletniego uczestnika należy załączyć zeskanowaną lub sfotografowaną wersję
oświadczenia, własnoręcznie podpisanego przez rodzica lub opiekuna prawnego, zgodnie
z ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2017 r. poz. 459 ze zm.),
sporządzonego na formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do Regulaminu.
6. Poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola formularza zgłoszeniowego autor pracy
oświadcza, iż poinformował o celu i zakresie przetwarzania danych osobowych
w odniesieniu do nauczyciela, w tym o udostępnieniu danych w sposób wskazany
w § 7 ust. 4.
7. W przypadku niepełnoletniego uczestnika Konkursu obowiązek informacyjny spoczywa
na rodzicu lub opiekunie prawnym poprzez złożenie własnoręcznie podpisanego
oświadczenia stanowiącego załącznik nr 2 do Regulaminu.
8. Uczestnik Konkursu załącza do formularza zgłoszeniowego zeskanowaną lub
sfotografowaną wersję własnoręcznie podpisanej przez nauczyciela (zgodnie z ustawą
wymienioną w pkt. 5 niniejszego paragrafu) recenzji pracy konkursowej sporządzonej na
formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do Regulaminu.
9. Z chwilą nadesłania pracy na Konkurs jej autor (lub w przypadku osoby niepełnoletniej
rodzic lub opiekun prawny) przenosi nieodpłatnie na organizatora Konkursu majątkowe
prawa autorskie do korzystania i rozporządzania utworem będącym przedmiotem pracy
konkursowej dot. niżej wskazanych pól eksploatacji:
1) utrwalenie, powielenie, wprowadzenie do obrotu egzemplarzy pracy celem
weryfikacji formalnej i merytorycznej,
2) rozpowszechnienie poprzez zamieszczenie na stronie internetowej całości lub
fragmentów, wykorzystanie w materiałach NBP (autor pracy każdorazowo zostanie
poinformowany o takiej ewentualności).
10. Praca, zakwalifikowana przez system wymieniony w ust. 1 niniejszego paragrafu, jako
plagiat, będzie poddana analizie zgodnie z Instrukcją interpretacji Raportu podobieństwa
systemu Antyplagiat, dostępną na stronie www.plagiat.pl, i w przypadku potwierdzenia
wystąpienia plagiatu, odrzucana na etapie oceny formalnej dokonywanej przez NBP.
11. NBP, po otrzymaniu poprawnego formalnie zgłoszenia, usuwa z pracy dane autora oraz
dane nauczyciela i nadaje pracy numer kodujący. Ww. zmiany nie naruszą treści i formy
pracy.
12. Prace, które nie spełnią wymogów formalnych określonych niniejszym Regulaminem,
zostaną odrzucone na etapie weryfikacji formalnej dokonywanej przez NBP.
13. Formularze zgłoszeniowe po zakończeniu Konkursu zostaną zniszczone, z zastrzeżeniem
§ 6 ust. 8 i ust. 9 Regulaminu.
14. Prace laureatów wraz z nadesłanymi załącznikami będą przechowywane w NBP jako
dokumentacja Konkursu.

§5
1. Oceny prac zakwalifikowanych do Konkursu, w kategoriach określonych w § 2 ust. 1,
dokonuje Kapituła Konkursu, zwana dalej „Kapitułą”, której członków powołuje Prezes
NBP, zgodnie z § 6 ust. 3 uchwały nr 32/2011 Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia
9 czerwca 2011 r. (ze zm.).
2. Kapituła pracuje zgodnie z Regulaminem prac Kapituły zatwierdzonym przez Dyrektora
Departamentu Edukacji i Wydawnictw NBP.
3. Skład Kapituły jest ogłaszany na stronach internetowych www.nbp.p lub
www.nbportal.pl.
4. Kapituła, oceniając prace, zwraca uwagę na umiejętność praktycznego wykorzystania
posiadanej przez autora wiedzy ekonomicznej i rozumienie podstawowych zagadnień
mikro i makroekonomii. W szczególności Kapituła bierze pod uwagę następujące kryteria:
1) zgodność z tematyką Konkursu,
2) zawartość merytoryczną pracy,
3) pomysłowość autora,
4) styl i język pracy.
5. Kapituła otrzymuje do oceny prace zakodowane.
6. Pisemnymi recenzjami oceniającego członka Kapituły opatrzone są jedynie prace
przechodzące do kolejnego etapu Konkursu.
7. Decyzje Kapituły są wiążące, ostateczne i nie podlegają zmianom.
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§6
Laureatom Konkursu Kapituła przyznaje nagrody w dwóch kategoriach określonych w § 2
ust. 1:
1) za zajęcie pierwszego miejsca: nagrodę pieniężną w wysokości 4000 zł brutto;
2) za zajęcie drugiego miejsca: nagrodę pieniężną w wysokości 3500 zł brutto;
3) za zajęcie trzeciego miejsca: nagrodę pieniężną w wysokości 3000 zł brutto;
4) trzy wyróżnienia: nagrodę pieniężną w wysokości po 1500 zł brutto.
Kapituła może zadecydować o innym podziale nagród.
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.
Kapituła przyznaje świadczenia pieniężne nauczycielom – opiekunom merytorycznym
prac uczniów nagrodzonych w Konkursie:
1) za zajęcie przez ucznia pierwszego miejsca: nagrodę pieniężną w wysokości 2000 zł
brutto;
2) za zajęcie przez ucznia drugiego miejsca: nagrodę pieniężną w wysokości 1800 zł
brutto;
3) za zajęcie przez ucznia trzeciego miejsca: nagrodę pieniężną w wysokości 1600 zł
brutto;
4) za otrzymanie przez ucznia wyróżnienia: nagrodę pieniężną w wysokości 1200 zł
brutto.
Nagrodzony nauczyciel ma obowiązek wykazania przychodu wymienionego w ust. 4
w zeznaniu rocznym i obliczenia należnego podatku dochodowego od sumy osiągniętych
w roku podatkowym dochodów według skali określonej w art. 27 ust. 1 ustawy
o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361 ze zm.).
Laureaci Konkursu, ich rodzice lub opiekunowie prawni (w przypadku gdy laureat jest
niepełnoletni) oraz nauczyciele zobowiązani są do podania danych osobowych, w tym

numeru rachunku bankowego, niezbędnych do wypłaty nagrody/świadczenia
pieniężnego, wypełniając formularz stanowiący załącznik nr 3 do Regulaminu.
7. Administratorem danych osobowych uczestników/laureatów Konkursu, ich rodziców lub
opiekunów prawnych oraz nauczycieli jest NBP z siedzibą w Warszawie, przy ul.
Świętokrzyskiej 11/21. Uczestnik/laureat/rodzic/opiekun prawny/nauczyciel posiada
prawo dostępu do swoich danych oraz prawo do ich poprawiania.
8. Dane osobowe laureatów Konkursu, ich rodziców lub opiekunów prawnych oraz
nauczycieli, w tym podane przez nich numery rachunku bankowego, będą przetwarzane
przez NBP po zakończeniu Konkursu na podstawie odrębnych przepisów ustawy
Ordynacja podatkowa.
9. Dane osobowe uczestników Konkursu niebędących jego laureatami po ich wykorzystaniu
są niezwłocznie usuwane lub poddane anonimizacji.
10. W przypadku przekazania laureatom i/lub nauczycielom przez NBP upominków, dane
osobowe obdarowanych będą przetwarzane przez NBP po zakończeniu Konkursu
w celach ewidencyjnych.
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§7
Konkurs realizowany jest według następującego harmonogramu:
1) ogłoszenie Konkursu: 4 września 2017 r.;
2) termin nadsyłania prac: do 17 października 2017 r.;
3) gala finałowa, na której zostaną ogłoszone wyniki Konkursu: 8 grudnia 2017 r.
Ujawnienie danych autorów prac następuje po zakończeniu obrad Kapituły i wyłonieniu
przez nią wybranych prac.
Informacja o zajętym miejscu oraz kwocie otrzymanej nagrody zostanie ogłoszona na
uroczystej Gali, na którą zostaną zaproszeni laureaci wraz z nauczycielami.
Imiona i nazwiska laureatów oraz ich nauczycieli oraz informacje o szkole zostaną podane
na stronach internetowych www.nbp.pl lub www.nbportal.pl, stronach partnera projektu,
którym jest Plagiat.pl oraz innych stronach związanych z edukacją ekonomiczną.
Organizator zastrzega, że skontaktuje się jedynie z laureatami Konkursu. Zgodnie z ustawą
z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016 r., poz. 922 ze zm.),
podstawą prawną przetwarzania przez NBP danych osobowych uczestników Konkursu,
ich rodziców lub opiekunów prawnych oraz nauczycieli, w tym udostępnienia danych
laureatów i ich nauczycieli na ww. stronach internetowych, jest zgoda wyrażona w
oświadczeniu stanowiącym załącznik nr 3.

§8
1. Uczestnicy Konkursu, przystępując do niego, powinni zapoznać się z niniejszym
Regulaminem.
2. Przystąpienie do Konkursu jest uznane za akceptację przez uczestnika niniejszego
Regulaminu.
3. NBP zastrzega sobie prawo do odwołania Konkursu bez podania przyczyn.
4. NBP zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu, nowy obowiązuje od momentu
opublikowania na stronie www.nbp.pl lub www.nbportal.pl.
§9
Regulamin wchodzi w życie w dniu 4 września 2017 roku.

