Regulamin
XII edycji Konkursu na pracę pisemną
organizowanego w roku szkolnym 2013/2014
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 ustala
się, co następuje:
§1
1. Regulamin niniejszy 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:
 Gimnazja: Jak chciałabym/ chciałbym uczyć się ekonomii?,
 Szkoły ponadgimnazjalne: Mój pomysł na scenariusz lekcji ekonomii.
2. Celem Konkursu jest pogłębienie zainteresowań młodzieży ekonomią, sprawdzenie umiejętności
praktycznego wykorzystania wiedzy ekonomicznej oraz zachęcenie dyrekcji i nauczycieli
z gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych do wdrażania w nauczaniu ekonomii elementów
praktycznych kształtujących umiejętność funkcjonowania uczniów w warunkach gospodarki
rynkowej.
§3
W Konkursie mogą wziąć udział uczniowie publicznych i niepublicznych gimnazjów i szkół
ponadgimnazjalnych (z wyłączeniem szkół dla dorosłych) uczęszczający do szkoły w roku szkolnym
2013/2014.
§4
1. Praca nadesłana na Konkurs musi być przygotowana samodzielnie przez jednego ucznia. Pod tym
względem zostanie sprawdzona w Internetowym Systemie Antyplagiatowym Plagiat.pl.
Opiekunem ucznia musi być nauczyciel zatrudniony w szkole, do której uczeń uczęszcza w roku
szkolnym 2013/2014.
2. Do zadań nauczyciela należy udzielanie pomocy autorowi pracy konkursowej oraz sprawdzanie
pracy pod względem merytorycznym i formalnym.
3. Praca nadesłana na Konkurs musi spełniać następujące warunki:
a) musi zostać przygotowana w języku polskim;
b) musi mieć formę zestandaryzowanego maszynopisu (minimum 1800 znaków na stronę bez
spacji; odstępy między wierszami 1,5; rozmiar czcionki 12; typ Times New Roman lub Arial);
c) musi zawierać spis bibliograficzny wszystkich pozycji książkowych, artykułów, aktów
prawnych, stron internetowych itp., które autor wykorzystuje w pracy;
d) objętość pracy nie może przekroczyć 10 stron maszynopisu (nie dotyczy formularzy ucznia,
nauczyciela oraz recenzji) i nie może być krótsza niż 5 stron;
e) pracę konkursową należy dostarczyć do Narodowego Banku Polskiego wyłącznie
w wersji elektronicznej na płycie CD (pliki doc, docx lub rtf).
4. Do pracy należy dołączyć:
a) dane autora pracy, jego zgodę (lub prawnego opiekuna w przypadku autora niepełnoletniego)
na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb Konkursu i na nieodpłatne
przeniesienie na Organizatora majątkowych praw autorskich do korzystania i rozporządzania
pracą (zgodnie ze wzorem – załącznik 1);
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b) dane nauczyciela opiekuna ucznia, jego zgodę na przechowywanie i przetwarzanie danych
osobowych dla potrzeb Konkursu oraz nie krótszą niż pół strony napisaną przez nauczyciela
recenzję pracy konkursowej (zgodnie ze wzorem – załącznik 2).
5. Prace, które nie spełnią wymogów formalnych określonych niniejszym regulaminem
i takie, które uzyskają pozytywny wynik plagiatowy zostaną odrzucone na etapie weryfikacji
formalnej dokonywanej przez pracownika Departamentu Edukacji i Wydawnictw.
§5
1. Kapituła Konkursu, zwana dalej „Kapitułą” dokonuje wyboru najlepszych prac w kategoriach
określonych w § 2 ust. 1. Jej członków, zgodnie z § 6 ust. 3 uchwały nr 32/2011 Zarządu
Narodowego Banku Polskiego, powołuje Prezes NBP.
2. Kapituła pracuje zgodnie z Regulaminem prac Kapituły powołanej na potrzeby XII edycji Konkursu
na pracę pisemną organizowanego w roku szkolnym 2013/2014 zatwierdzonym przez Dyrektora
Departamentu Edukacji i Wydawnictw.
3. 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:
a) zgodność z tematyką konkursu,
b) zawartość merytoryczną pracy,
c) pomysłowość autora,
d) styl i język pracy.
4. Kapituła otrzymuje do oceny prace zakodowane.
5. Decyzje Kapituły są wiążące, ostateczne i nie podlegają zmianom.
§6
1. Autorom najlepszych prac Kapituła przyznaje nagrody w dwóch kategoriach określonych
w § 2 ust. 1:
a) za zajęcie pierwszego miejsca: nagrodę pieniężną w wysokości 3700 zł brutto;
b) za zajęcie drugiego miejsca: nagrodę pieniężną w wysokości 3200 zł brutto;
c) za zajęcie trzeciego miejsca: nagrodę pieniężną w wysokości 2700 zł brutto;
d) trzy wyróżnienia: nagrodę pieniężną w wysokości po 1100 zł brutto.
2. Co najmniej 80% kwoty nagrody pieniężnej określonej w ust. 1 musi zostać przeznaczone na zakup
sprzętu komputerowego (dopuszcza się zakup monitora, drukarki, skanera, oprogramowania
i innego niezbędnego wyposażenia komputera) lub sprzętu RTV (m.in. odtwarzacz MP3/MP4,
głośniki, dyktafon) oraz opłat za uczestnictwo w kursach językowych. Dokonanie zakupu innych
pomocy i narzędzi edukacyjnych możliwe jest tylko za zgodą NBP wyrażoną na piśmie.
3. Na potwierdzenie dokonania takiego zakupu opiekun prawny laureata Konkursu lub sam laureat
Konkursu, jeżeli ukończył 18 lat, złoży pisemne oświadczenie stanowiące załącznik 3 do
regulaminu oraz niezwłocznie przedstawi NBP kserokopie faktur.
4. Zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób
fizycznych (t.j. Dz. U. z 2012, poz. 361 ze zm.), od kwot określonych w ust. 1 zostanie pobrany
zryczałtowany podatek w wysokości 10%, który zostanie przekazany na rachunek odpowiedniego
urzędu skarbowego.
5. Kapituła przyznaje świadczenia pieniężne nauczycielom opiekunom merytorycznym prac uczniów
nagrodzonych w Konkursie:
a) za zajęcie przez ucznia pierwszego miejsca: nagrodę pieniężną w wysokości 2000 zł brutto;
b) za zajęcie przez ucznia drugiego miejsca: nagrodę pieniężną w wysokości 1800 zł brutto;
c) za zajęcie przez ucznia trzeciego miejsca: nagrodę pieniężną w wysokości 1600 zł brutto;
d) za otrzymanie przez ucznia wyróżnienia: nagrodę pieniężną w wysokości 1200 zł brutto.
6. Nagrodzony nauczyciel ma obowiązek wykazania przychodu wymienionego w ust. 5
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.
7. Kapituła może zadecydować o podziale nagród odmiennym od podanego w ust. 1 i ust.5.
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§7
Konkurs realizowany jest według następującego harmonogramu:
a) ogłoszenie Konkursu: 2 września 2013 r.;
b) termin nadsyłania prac: do dnia 18 października 2013 r. (decyduje data stempla
pocztowego);
c) ogłoszenie wyników Konkursu podczas uroczystości wręczenia nagród. Przewidywany termin
to pierwsza połowa grudnia (dokładny termin i miejsce zostanie podany na stronie
internetowej NBP www.nbp.pl lub/ i www.nbportal.pl – laureaci zostaną wcześniej o tym
poinformowani).
§8
1. Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na opublikowanie ich danych osobowych na stronach
internetowych www.nbp.pl lub/ i www.nbportal.pl.
2. Uczestnicy Konkursu, przystępując do niego, powinni zapoznać się z niniejszym regulaminem.
3. Przystąpienie do Konkursu jest uznane za akceptację przez uczestnika niniejszego regulaminu.
4. NBP zastrzega sobie prawo do odwołania Konkursu bez podania przyczyn.
5. NBP zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu. Nowy regulamin obowiązuje od momentu
opublikowania na stronie www.nbp.pl.
§9
1. Prace zapisane na płycie CD (pliki doc, docx lub rtf) wraz z wypełnionymi załącznikami 1 i 2
należy nadsyłać pocztą na adres:
Departament Edukacji i Wydawnictw
Narodowy Bank Polski
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa
z dopiskiem Konkurs na pracę pisemną
O przyjęciu pracy do Konkursu decyduje data stempla pocztowego.
2. Pytania dotyczące Konkursu należy kierować na adres e-mail: mlodziez@nbp.pl.
§ 10
Regulamin wchodzi w życie w dniu 2 września 2013 roku.
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