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Postanowienia ogólne
§1
1. Organizatorem drugiej polskiej edycji Konkursu Etyka w finansach, dalej zwanego „Konkursem”
jest Komisja Etyki Bankowej przy Związku Banków Polskich z siedzibą w Warszawie (kod: 00380), przy ul. Kruczkowskiego 8, zwana dalej „Organizatorem”.
2. Konkurs jest organizowany w porozumieniu z Obserwatorium Finansowym w Szwajcarii
(www.obsfin.ch), pod egidą prof. Paula Dembińskiego.
3. Celem Konkursu jest promowanie świadomości etycznej w działalności sektora finansowego
i stymulacja młodych osób do refleksji nad kwestią etyki w finansach w szerokim zakresie tej
tematyki.
§2
Zasady polskiej edycji Konkursu określa Regulamin Konkursu, dalej zwany „Regulaminem”.
§3
Uczestnikami Konkursu mogą być młodzi profesjonaliści praktycy oraz pracownicy środowiska
akademickiego i studenci do 35 roku życia.
Zasady uczestnictwa w Konkursie
§4

1. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest:
1) przesłanie wstępnej deklaracji udziału w Konkursie na adres sekretarzkeb@cpb.pl;
w odpowiedzi zostanie przesłany Regulamin wraz z oficjalnym Formularzem
zgłoszenia, który stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu,
2) przesłanie poprawnie wypełnionego oraz podpisanego oficjalnego Formularza
zgłoszenia do Sekretariatu Komisji Etyki Bankowej w formie pisemnej na adres podany
w § 1 ust. 1, faksem na numer 22 48 68 403 lub scan w formacie PDF na adres
sekretarzkeb@cpb.pl, w terminie do dnia 28 lutego 2017 roku, przy czym o zachowaniu
terminu decyduje data stempla pocztowego na dowodzie nadania przesyłki zawierającej
Formularz zgłoszenia, data nadania faksu lub data wskazana w elektronicznym
potwierdzeniu odbioru korespondencji,
3) napisanie, w języku polskim, pracy o tematyce mieszczącej się w ramach Konkursu,
która powinna posiadać formę literacką eseju i nie może być wcześniej opublikowana,
4) dostarczenie przedmiotowego eseju do Organizatora w terminie do dnia 14 kwietnia
2017 roku, w formie papierowej oraz w postaci dokumentu Word. Esej należy
dostarczyć osobiście lub za pośrednictwem poczty, natomiast w postaci dokumentu
Word może być dostarczony drogą elektroniczną, przy czym o zachowaniu terminu
decyduje data stempla pocztowego na dowodzie nadania przesyłki zawierającej pracę
lub data dostarczenia pracy osobiście do siedziby Organizatora, a przy przesyłce
elektronicznej data wskazana w elektronicznym potwierdzeniu odbioru,
5) przesłanie wraz z esejem podpisanego przez Autora Oświadczenia potwierdzającego, że
przysługują mu prawa autorskie do sporządzonej pracy. Wzór oświadczenia stanowi
Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu oraz jest dostępny pod adresem www.zbp.pl;
2. Warunki uczestnictwa wskazane w ust. 1 muszą być spełnione łącznie.
§5

1. Esej może mieć charakter analityczny bądź propozycji praktycznego zastosowania i
powinien zawierać od 3 000 (trzech tysięcy) do maksymalnie 5 000 (pięciu tysięcy)
wyrazów wraz z załącznikami.
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2. Esej powinien prezentować innowacyjne i jasne wnioski.
3. Prace niezgodne z Regulaminem lub dostarczone po terminie nie będą oceniane.
4. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi w terminie do 30 czerwca 2017 r. Organizator zastrzega
sobie prawo do zmiany terminu rozstrzygnięcia Konkursu z uwagi na ilość nadesłanych
prac konkursowych, o czym niezwłocznie poinformuje uczestników, publikując stosowną
informację na stronie internetowej pod adresem www.zbp.pl.
5. Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania Konkursu, w szczególności z uwagi na
niskie zainteresowanie i małą liczbę prac, względnie niski poziom merytoryczny
nadesłanych esei. O odwołaniu Konkursu Organizator niezwłocznie poinformuje
uczestników, publikując stosowną informację na stronach internetowych: www.zbp.pl.
Nagrody
§6
1. Zwycięzcą Konkursu zostanie osoba, której praca zostanie najwyżej oceniona przez Jury
Konkursu.
2. Jury przyzna następujące nagrody pieniężne: nagrodę główną (I miejsce) oraz nagrodę za II
miejsce i za III miejsce.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do publikowania informacji o nagrodzonych pracach, autorach
oraz samych nagrodzonych prac, na co uczestnicy – przystępując do udziału w Konkursie –
wyrażają zgodę podpisując stosowne oświadczenia zamieszczone na Formularzu zgłoszenia.
4. Nagrodzone osoby zostaną poinformowane o wynikach Konkursu drogą mailową lub telefonicznie.
§7
Zwycięskie prace zostaną przetłumaczone na język angielski i przekazane do VI światowej edycji
konkursu Etyka w finansach.
§8
Pula nagród w Konkursie wynosi 30 000 tys. zł. Organizator ustanowił następujące nagrody pieniężne:
1) 12 000 zł – za zajęcie I miejsca
2) 10 000 zł – za zajęcie II miejsca
3) 8 000 zł – za zajęcie III miejsca.
§9
1. Sponsorami nagród są Banki.
2. Nagrody w Konkursie ufundował: Bank Gospodarstwa Krajowego, Bank Zachodni WBK S.A.,
BGŻ PNB Paribas S.A., Bank Polskiej Spółdzielczości S.A., Bank Spółdzielczy w Mińsku
Mazowieckim i Bank Spółdzielczy w Zambrowie.
3. Nagrody zostaną wypłacone na rzecz laureatów Konkursu przez Związek Banków Polskich.
4. Z kwoty przyznanych nagród Związek Banków Polskich potrąci, zgodnie z przepisami ustawy z
dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307
ze zm.), kwotę na podatek dochodowy.
Jury
§ 10
1. Oceny prac dokona jury akredytowane przez Organizatora, w skład którego wejdą przedstawiciele
banków oraz eksperci z dziedziny finansów i etyki. Każdy z jurorów wyda własny, niezależny od
innych werdykt.
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2. Juror nie ma obowiązku oddania swojego głosu w odniesieniu do wszystkich nadesłanych prac,
może więc powstrzymać się od oddania głosu, jeżeli uzna to za stosowne.
3. Jury ocenia prace zakodowane, przez co Jury nie ma możliwości poznania autora pracy.
4. Werdykt jurora jest ostateczny i niepodważalny, tj. nie przysługuje od niego odwołanie.
5. Metodologia zastosowana przez Jury podczas oceny prac pozostaje poufna i nie może być
ujawniona.
6. Jury zastrzega sobie prawo do nieprzyznania nagrody lub do zmiany kwot lub nazw nagród za
poszczególne miejsca.
Postanowienia końcowe
§ 11
1. Organizator zastrzega sobie, że nie ponosi odpowiedzialności za: zdarzenia uniemożliwiające
prawidłowe przeprowadzenie Konkursu, których nie był w stanie przewidzieć, lub którym nie mógł
zapobiec, w szczególności w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych w tym siły wyższej.
2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień Regulaminu w przypadku zmian
przepisów prawnych lub innych istotnych zdarzeń mających wpływ na organizowanie Konkursu.
§ 12
1. Decyzje Organizatora Konkursu oraz Jury mają charakter ostateczny i nie przysługuje od nich
odwołanie.
2. Przystąpienie do udziału w Konkursie jest jednoznaczne z przyjęciem warunków Regulaminu.
3. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy kodeksu
cywilnego.
§ 13
Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia naboru uczestników i obowiązuje do czasu
zakończenia Konkursu.

za Organizatora
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Załącznik nr 1
do Regulaminu Konkursu Etyka w finansach

FORMULARZ ZGŁOSZENIA
UDZIAŁU W KONKUSIE

Etyka w finansach
I.

ORGANIZATOR
Komisja Etyki Bankowej przy Związku Banków Polskich z siedzibą
w Warszawie, przy ul. Kruczkowskiego 8.
ZGŁOSZENIE UDZIAŁU

II.

Niniejszym zgłaszam udział w Konkursie ETYKA W FINANSACH
Imię i nazwisko Uczestnika (Autora)
PESEL
Adres do korespondencji
Nr telefonu kontaktowego
E-mail
Tytuł eseju
Rodzaj wykonywanej pracy/ zajęć

Student

Pracownik
naukowy

Profesjonalista
praktyk

(postaw X we właściwym polu)
Uwaga:
1) Termin przesłania Formularza Zgłoszenia do Organizatora upływa 28 lutego 2017 r.
2) Wypełnić wielkimi literami i odesłać na adres: sekretarzkeb@cpb.pl, (scan plik PDF) lub faxem pod
numer: (22) 48 68 403

III.

OŚWIADCZENIA AUTORA

1.

Oświadczam, że zapoznałem się z warunkami Regulaminu Konkursu Etyka w finansach
organizowanego przez Komisję Etyki Bankowej przy Związku Banków Polskich i je
akceptuję.

2.

Oświadczam, iż nie ukończyłam/ukończyłem 35 roku życia.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Komisję Etyki Bankowej przy Związku Banków
Polskich moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (tekst
jednolity: Dz. U. 2014 r. poz. 1182) na potrzeby Konkursu oraz popularyzacji pracy na polach
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eksploatacji wymienionych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i
prawach pokrewnych (tekst jedn. Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.).
1. Oświadczam, że od momentu złożenia eseju u Organizatora aż do czasu rozstrzygnięcia
Konkursu nie dokonam publikacji opracowania zgłoszonego do Konkursu.
2.

Oświadczam, że z chwilą dostarczenia eseju na Konkurs przenoszę nieodpłatnie na
Organizatora wszelkie prawa autorskie majątkowe do eseju jako utworu..
W szczególności wyrażam zgodę na wykorzystanie eseju przez Organizatora poprzez:
1) powielanie/drukowanie i wykorzystanie w celu popularyzacji i stymulacji młodych
osób do refleksji nad kwestią etyki w finansach,
2) przedruk mojej pracy w całości bądź w części w miesięczniku BANK
i NOWOCZESNY BANK SPÓŁDZIELCZY oraz NOWOCZESNE ZARZĄDZANIE
BIZNESEM (Kurier Finansowy),
3) zamieszczenie pracy lub jej skrótu na stronach internetowych www.zbp.pl;
www.alebank.pl.

3.

Oświadczam, że z chwilą dostarczenia eseju na Konkurs przyjmuję na siebie wszelkie
roszczenia wynikające z praw autorskich i pokrewnych, które osoby trzecie mogłyby
kierować przeciwko Organizatorowi Konkursu.

4.

Wyrażam zgodę na opublikowanie przez Organizatora mojego imienia, nazwiska oraz
zdjęcia w przypadku zostania laureatem Konkursu, także w dalszych działaniach
Organizatora związanych z promowaniem kolejnej edycji Konkursu.

………………………
(data i czytelny podpis)
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Załącznik nr 2
do Regulaminu Konkursu Etyka w finansach

Wzór Oświadczenia

OŚWIADCZENIE AUTORAi
Ja …………………………………………. niżej podpisany/a, posiadający/a
PESEL …………………….., oświadczam, że jestem autorem i posiadam
wszelkie

prawa

autorskie

majątkowe

do

utworu

pt.

……………………………… zgłoszonego do trzeciej polskiej edycji Konkursu
Etyka w finansach (dalej: Konkurs), organizowanego przez Komisję Etyki
Bankowej przy Związku Banków Polskich z siedzibą w Warszawie (kod: 00380), przy ul. Kruczkowskiego 8 (dalej: Organizator).
Oświadczam, że z chwilą dostarczenia ww. utworu na Konkurs nieodpłatnie
przenoszę na Organizatora prawa autorskie majątkowe do eseju.
W szczególności wyrażam zgodę na wykorzystanie eseju przez Organizatora
poprzez:
1)

powielanie/drukowanie i wykorzystanie w celu popularyzacji i stymulacji

młodych osób do refleksji nad kwestią etyki w finansach,
2)

przedruk mojej pracy w całości bądź w części w miesięczniku BANK i

NOWOCZESNY

BANK

SPÓŁDZIELCZY

oraz

NOWOCZESNE

ZARZĄDZANIE BIZNESEM (KURIER FINANSOWY),
3)

zamieszczenie pracy na stronach internetowych – m.in. www.zbp.pl oraz

www.alebank.pl.
…………………….
(podpis)

i

Oświadczenie należy dostarczyć do Organizatora Konkursu wraz z esejem
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