REGULAMIN KONKURSU O NAGRODĘ
PREZESA NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO

ZA NAJLEPSZY ARTYKUŁ OPUBLIKOWANY NA ŁAMACH CZASOPISMA NAUKOWEGO
„BANK I KREDYT”
§1
1
Organizatorem konkursu jest Narodowy Bank Polski.
2
Celem konkursu jest stymulowanie zainteresowania badaniami naukowymi mechanizmów ekonomicznych, w szczególności procesów pieniężnych, rynków finansowych i ich wpływu na procesy gospodarcze,
oraz podnoszenie jakości artykułów nadsyłanych do redakcji czasopisma naukowego Narodowego Banku
Polskiego pod nazwą „Bank i Kredyt”, zwanego dalej „Bank i Kredyt”.
3
Konkurs ma charakter stały i organizowany jest raz do roku.
§2
1
Nagroda jest przyznawana za najlepszy artykuł opublikowany na łamach „Banku i Kredytu” w roku
kalendarzowym poprzedzającym rok przyznania nagrody.
2
Wszelkie informacje o konkursie oraz o jego wynikach publikowane będą na łamach „Banku i Kredytu”
w wersji drukowanej oraz internetowej na stronach www.bankikredyt.nbp.pl, www.bankandcredit.nbp.pl.
3
Rozstrzygnięcie konkursu następuje do dnia 30 kwietnia.
§3
1
Prezes Narodowego Banku Polskiego powołuje Kapitułę konkursu złożoną z pięciu osób i wskazuje jej
Przewodniczącego.
2
Kadencja Kapituły trwa trzy lata.
3
W procesie oceny Kapituła bierze pod uwagę przede wszystkim poziom naukowy, nowatorstwo,
znaczenie artykułu dla rozwoju wiedzy i sposób prezentacji wyników.
4
Kapituła sporządza protokół z procedury konkursowej, który jest podpisywany przez wszystkich
członków Kapituły, i przekazuje Prezesowi NBP wniosek dotyczący nagrody.
5
Decyzje Kapituły są wiążące i ostateczne.
§4
1
Autorowi najlepszego artykułu, na wniosek Kapituły, Prezes Narodowego Banku Polskiego przyznaje
nagrodę w wysokości 30 tysięcy złotych (nagroda jest wypłacana po pomniejszeniu o podatek, który NBP jest
zobowiązany pobrać zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych).
2
W przypadku artykułu współautorskiego podział nagrody jest zgodny z wkładem własnym poszczególnych autorów określonym na podstawie pisemnego oświadczenia autorów.
3
Kapituła w wyjątkowych przypadkach może wnioskować o nagrodzenie więcej niż jednego artykułu i
dokonanie proporcjonalnego podziału nagrody.

4
Kapitula może wnioskować o nagrodzenie więcej niż jednego artykułu i dokonanie podziału
nagrody.
§5
1
Narodowy Bank Polski zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu oraz do odwołania konkursu bez
podania przyczyn.
2
Regulamin konkursu wchodzi w życie w dniu podpisania przez Prezesa Narodowego Banku Polskiego.

