Regulamin
konkursu o Nagrodę Prezesa NBP
za najlepszą pracę doktorską i habilitacyjną
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§1
Regulamin niniejszy określa zasady przeprowadzenia konkursu o Nagrodę Prezesa NBP za
najlepszą pracę doktorską i habilitacyjną zwanego dalej „konkursem”.
Organizatorem konkursu jest Narodowy Bank Polski, zwany dalej NBP.
Konkurs organizowany jest raz na dwa lata.
§2
NBP ogłasza konkurs w kategoriach:
− najlepsza praca doktorska
− najlepsza praca habilitacyjna
z zakresu nauk ekonomicznych.
Celem konkursu jest stymulowanie rozwoju polskiej myśli ekonomicznej oraz rozbudzenie
zainteresowania środowiska akademickiego tematyką makroekonomii i finansów, a w
szczególności polityki pieniężnej i rynków finansowych.
Pierwszą nagrodą konkursu w obu kategoriach jest Nagroda Prezesa NBP.

§3
W konkursie mogą wziąć udział autorzy prac na podstawie których nadano stopień naukowy
doktora lub doktora habilitowanego na terenie Rzeczpospolitej Polskiej w ciągu dwóch lat
kalendarzowych poprzedzających datę ogłoszenia konkursu.
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§4
Zgłoszenia prac do konkursu mogą dokonywać autorzy prac samodzielnie oraz instytucje i
promotorzy/recenzenci za zgodą autora.
Prace raz zgłoszone nie mogą być zgłaszane w kolejnej edycji konkursu.
Prace nadsyłane na konkurs należy dostarczyć do Narodowego Banku Polskiego
w jednym egzemplarzu wersji papierowej oraz dodatkowo w wersji elektronicznej (na
płycie CD), do dnia 30 czerwca 2008 roku.
Do pracy należy dołączyć:
a/
formularz zgłoszeniowy (zgodnie ze wzorem – załącznik 1) wraz ze zgoda autora
pracy na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb konkursu i
na nieodpłatne przeniesienie na organizatorów praw autorskich do korzystania i
rozporządzania pracą,
b/ kopię dokumentu potwierdzającego nadanie w oparciu o zgłoszoną pracę stopnia
naukowego (doktora lub doktora habilitowanego) wraz z datą nadania stopnia,
nazwiskiem promotora w przypadku prac doktorskich lub recenzenta w przypadku
prac habilitacyjnych oraz nazwą jednostki uprawnionej do nadania stopnia.
§5
Prezes NBP powołuje Kapitułę konkursu i wskazuje jej Przewodniczącego.
Kapituła pracuje zgodnie z Regulaminem Prac Kapituły zatwierdzonym przez Dyrektora
Departamentu Komunikacji Społecznej NBP.
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Kapituła określa kryteria oceny prac.
Kapituła powołana jest na czas trwania danej edycji konkursu.
Kapituła sporządza z obrad protokół, który podpisują wszyscy członkowie Kapituły
uczestniczący w posiedzeniu.
Decyzje Kapituły są wiążące i ostateczne.
§6
Autorom najlepszych prac, na wniosek Kapituły, Prezes NBP przyznaje Nagrodę Główną i
wyróżnienia w każdej kategorii:
−
praca doktorska
− pierwsza nagroda w formie Nagrody Prezesa NBP w wysokości 25 tysięcy PLN
− trzy wyróżnienia w wysokości 10 tysięcy PLN,
−
praca habilitacyjna
− pierwsza nagroda w formie Nagrody Prezesa NBP w wysokości 50 tysięcy PLN
− trzy wyróżnienia w wysokości 20 tysięcy PLN,
Kapituła może dokonać innego podziału nagród i wyróżnień. Wartości nagród wymienione
w par. 6 ust. 1 zostaną wypłacone po pomniejszeniu o podatek, który NBP zobowiązany
jest pobrać zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych.
Nagrodzone prace doktorskie zostaną za zgodą autorów nieodpłatnie opublikowane w
wydawnictwach NBP.

§7
Konkurs realizowany jest według następującego harmonogramu:
a/
ogłoszenie konkursu
b/ nadsyłanie prac
c/
ogłoszenie wyników konkursu
d/ uroczystość wręczenia nagród
Lista laureatów oraz termin uroczystego wręczenia nagród zostanie ogłoszona na stronie
internetowej NBP www.nbp.pl oraz zostanie przekazana agencjom prasowym.
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§8
Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na opublikowanie ich danych osobowych na stronach
internetowych www.nbp.pl oraz www.nbportal.pl
Uczestnicy konkursu, przystępując do niego, powinni zapoznać się z niniejszym
regulaminem. Przystąpienie do konkursu jest uznane za akceptację przez uczestnika
niniejszego regulaminu.
NBP zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu bez podania przyczyn.
NBP zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu. Nowy regulamin obowiązuje od
momentu opublikowania.
Regulamin wchodzi w życie w dniu podpisania przez Prezesa NBP

§9
Prace wraz z załącznikami należy nadsyłać pocztą na adres: Departament Komunikacji
Społecznej, Narodowy Bank Polski, ul. Świętokrzyska 11/21, 00-919 Warszawa, z dopiskiem
Konkurs na pracę doktorską/habilitacyjną do dnia 30 czerwca 2008 roku. O przyjęciu pracy
do konkursu decyduje data stempla pocztowego.
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