Regulamin Konkursu
o Nagrodę Prezesa Narodowego Banku Polskiego
za wybitne publikacje książkowe z dziedziny bankowości i finansów

§1
1. Narodowy Bank Polski, zwany dalej „NBP”, przyznaje Nagrodę Prezesa NBP
za wybitne publikacje książkowe z dziedziny bankowości i finansów.
2. Nagroda przyznawana jest co trzy lata w drodze postępowania konkursowego.
3. Celem Konkursu jest stałe podnoszenie jakości publikacji ekonomicznych
i promocja najwybitniejszych prac polskich ekonomistów z zakresu głównych
zadań banku centralnego (polityki pieniężnej, stabilności finansowej, systemu
płatniczego, emisji i obiegu gotówki).
§2
1. Organizatorem

Konkursu

jest

NBP

z

siedzibą

w

Warszawie

przy

ul. Świętokrzyskiej 11/21.
2. Konkurs ma charakter stały.
3. Konkurs ogłasza dyrektor Departamentu Edukacji i Wydawnictw NBP do dnia
31 grudnia 2012 roku.
4. Regulamin Konkursu nadaje dyrektor Departamentu Edukacji i Wydawnictw
NBP.
5. Regulamin Konkursu dostępny jest na stronie internetowej Konkursu
www.nbp.pl/edukacja oraz na stronie www.nbportal.pl/pl/edukacja/projekty-wrealizacji/konkurs_na_ksiazke.
§3
1. Laureata nagrody wybiera Kapituła Konkursu, w skład której wchodzą wybitni
uczeni powołani przez Prezesa NBP.
2. Kapituła Konkursu liczy od 5 do 7 osób.
§4
1. Kapituła Konkursu przyznaje nagrodę w wysokości 80 000 zł.
2. Kapituła może nie przyznać nagrody w danej edycji Konkursu.
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3. W przypadku nieprzyznania nagrody, Kapituła może przyznać wyróżnienie
w wysokości 30 000 zł.
4. Decyzje Kapituły są wiążące i ostateczne.
5. Od kwoty wypłaconej z tytułu przyznanej Nagrody bądź wyróżnienia NBP
potrąca zryczałtowany podatek dochodowy, na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 2
ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
§5
1. Zgłoszenia do Konkursu przyjmuje Departament Edukacji i Wydawnictw NBP,
ul. Świętokrzyska 11/21, 00-919 Warszawa, w terminie do dnia 30 czerwca
2013 roku z dopiskiem „Konkurs na książkę”.
2. O dacie przyjęcia zgłoszenia decyduje data stempla pocztowego.
3. Do Konkursu można zgłosić więcej niż jedną pracę jednego autora lub grupy
autorów opublikowaną na terenie Polski w okresie 2 lat poprzedzających
ogłoszenie Konkursu i w roku jego ogłoszenia.
4. Prawo zgłaszania prac do konkursu przysługuje:
1) Radom Wydziałów i Radom Naukowym Instytutów, które posiadają
uprawnienia do nadawania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie
ekonomii.
2) Autorom prac, pod warunkiem dołączenia dwóch recenzji wspierających
wniosek, przygotowanych niezależnie przez dwóch profesorów tytularnych.
5. Wniosek powinien zawierać: wypełniony formularz zamieszczony na stronie
internetowej www.nbp.pl/edukacja lub na stronie www.nbportal.pl/pl/edukacja/
projekty-w-realizacji/konkurs_na_ksiazke,

dwie

recenzje

wspierające

przygotowane niezależnie przez dwóch profesorów tytularnych (w przypadku
wniosków składanych przez Autorów) oraz trzy – pięć egzemplarzy pracy.
6. Do Konkursu mogą być zgłaszane wyłącznie publikacje w języku polskim.
7. 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.
8. Do Konkursu nie mogą być zgłaszane publikacje pracowników NBP.
9. Prace zgłoszone na Konkurs nie są zwracane.
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§6
1. Termin i miejsce wręczenia nagrody ustala i podaje do wiadomości dyrektor
Departamentu Edukacji i Wydawnictw NBP na stronach www.nbp.pl/edukacja
oraz www.nbportal.pl/pl/edukacja/projekty-w-realizacji/konkurs_na_ksiazke.
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