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Mam zaszczyt i ogromną przyjemność ogłosić Konkurs o Nagrodę Prezesa Narodowego Banku
Polskiego za najlepszy artykuł opublikowany na łamach Banku i Kredytu.
Artykuły, które ukazały się w ostatnim roku, miały charakter zarówno empiryczny, jak i teoretyczny. Dotyczyły zróżnicowanych problemów z zakresu ekonomii i finansów, choć z oczywistych
powodów koncentrowały się na funkcjonowaniu mechanizmów ekonomicznych, procesach
pieniężnych, rynkach oraz instytucjach finansowych i ich wpływie na procesy gospodarcze.
Dotykały też aktualnych kwestii związanych z kryzysem finansowym.
Intencją zarówno Kierownictwa Narodowego Banku Polskiego, jak też Redakcji jest ciągłe
podnoszenie poziomu naukowego Banku i Kredytu. Temu celowi ma służyć Konkurs, którego
regulamin znajduje się poniżej oraz na stronie internetowej: www.bankikredyt.nbp.pl.
Konkurs ma charakter stały. Jego pierwsza edycja obejmie wszystkie artykuły opublikowane na
łamach Banku i Kredytu w roku 2010. Zgodnie z Regulaminem rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi
do 30 kwietnia 2011 roku.

Sławomir S. Skrzypek

Prezes Narodowego Banku Polskiego

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. N
 agroda 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.
1.
2.
3.
4.
5.
1.

2.
3.
4.

§3
P
 rezes Narodowego Banku Polskiego powołuje Kapitułę konkursu złożoną z pięciu osób i wskazuje jej Przewodniczącego.
Kadencja Kapituły trwa trzy lata.
W procesie oceny Kapituła bierze pod uwagę przede wszystkim poziom naukowy, nowatorstwo,
znaczenie artykułu dla rozwoju wiedzy i sposób prezentacji wyników.
Kapituła sporządza protokół z procedury konkursowej, który jest podpisywany przez wszystkich członków Kapituły, i przekazuje Prezesowi NBP wniosek dotyczący nagrody.
Decyzje Kapituły są wiążące i ostateczne.
§4
A
 utorowi 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).
W przypadku artykułu współautorskiego podział nagrody jest zgodny z wkładem własnym poszczególnych autorów określonym na podstawie pisemnego oświadczenia autorów.
Kapituła w wyjątkowych przypadkach może wnioskować o nagrodzenie więcej niż jednego
artykułu i dokonanie proporcjonalnego podziału nagrody.
Kapituła może sformułować wniosek o nieprzyznaniu nagrody w danym roku.

§5
1. N
 arodowy 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.

I have the pleasure and honour to announce the competition for the President of the National Bank
of Poland award for the best article published in the Bank i Kredyt scientific journal.
Last year the journal featured both empirical and theoretical articles, which concerned diverse
problems of economy and finance, though for obvious reasons they focused on the functioning of
economic mechanisms and monetary processes, as well as financial markets and institutions and their
impact on economic processes. They also dealt with current issues related to the financial crisis.
The Management of the National Bank of Poland and the Editorial Board of Bank i Kredyt aim
at constant improvement of the scientific standing of the journal. This goal is served by the
competition whose regulations have been given below as well as at the www.bankandcredit.nbp.pl
website.
The competition has been conceived as a regular event. Its first edition will cover all the articles
published in Bank i Kredyt in 2010. According to the regulations the competition shall have been
decided until 30 April 2011.

						

					

Sławomir S. Skrzypek

President of the National Bank of Poland

REGULATIONS OF THE COMPETITION
FOR THE PRESIDENT OF THE NATIONAL BANK OF POLAND
AWARD FOR THE BEST ARTICLE PUBLISHED
IN THE “BANK I KREDYT” SCIENTIFIC JOURNAL
§1
1. The competition shall be organised by the National Bank of Poland.
2. The competition is aimed at promoting interest in scientific research on economic mechanisms,
in particular, monetary processes, financial markets and their impact on economic processes, and
improving the quality of articles sent to the editors of the scientific journal of the National Bank of
Poland entitled “Bank i Kredyt” (“Bank and Credit”), hereinafter referred to as “Bank i Kredyt”.
3. The competition is a regular event and shall be organised once a year.
§2
1. T
 he award shall be granted for the best article published in “Bank i Kredyt” in the calendar year
preceding the year of the award.
2. All information about the competition and its results shall be published in “Bank i Kredyt”
in printed version and electronic version on Internet sites: www.bankikredyt.nbp.pl,
www.bankandcredit.nbp.pl.
3. The competition shall be decided by 30 April.
§3
1. T
 he President of the National Bank of Poland shall appoint the Award Committee composed
of five persons and shall designate its Chairman.
2. The Award Committee shall be appointed for three years’ period.
3. During the review procedure, the Award Committee shall, in the first place, take into account
the scientific quality of the article, its innovative character and contribution to the development
of knowledge as well as method of presentation of results.
4. The Award Committee shall draw up minutes of the competition procedure signed by all
members of the Award Committee and submit a motion for granting the award to the President
of the National Bank of Poland.
5. Decisions rendered by the Award Committee shall be binding and final.
§4
1. A
 uthor of the best article, at the motion of the Award Committee, shall be granted by the
President of the National Bank of Poland the award in the amount of PLN 30 thousand (award
shall be subject to tax withholding by the NBP under the Personal Income Tax Act).
2. In the case of a co-authored article, the award shall be shared between co-authors in accordance
with each co-author’s contribution determined on the basis of their written statements.
3. The Award Committee may, in exceptional cases, put forward a motion to grant award for more
then one article and divide the award proportionally.
4. The Award Committee may put forward a motion not to confer any award in a particular year.
§5
1. T
 he National Bank of Poland reserves the right to amend the regulations and cancel
the competition without a reason.
2. The regulations of the competition shall come into force on the day of their signing by
the President of the National Bank of Poland.

