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Postanowienia ogólne 

§ 1 

1. Organizatorem VII polskiej edycji Konkursu Etyka w finansach, dalej zwanego 

„Konkursem” jest Komisja Etyki Bankowej przy Związku Banków Polskich z siedzibą w 

Warszawie, ul. Kruczkowskiego 8, 00-380 Warszawa, wpisanym do rejestru stowarzyszeń, 

innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych 

zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd 

Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 

pod numerem KRS 0000104695, NIP 526-000-09-91, zwana dalej „Organizatorem”. 

2. Konkurs jest organizowany w porozumieniu z Obserwatorium Finansowym w Szwajcarii 

(www.obsfin.ch).  

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 

1. Zasady polskiej edycji Konkursu określa Regulamin Konkursu, dalej zwany 

„Regulaminem”.  

2. Zwycięskie prace zostaną przetłumaczone na język angielski i przekazane na 

międzynarodową edycję konkursu The Ethics & Trust in Finance Prize 

(www.ethicsinfinance.org).  

 

§ 3 

1. Uczestnikami Konkursu mogą być osoby, które ukończyły 18 rok życia i nie ukończyły 35 

roku życia. 

2. W Konkursie nie mogą brać ponownie udziału laureaci poprzednich edycji Konkursu.  

 

Zasady uczestnictwa w Konkursie 

§ 4 

1. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest: 

1) przesłanie skanu wypełnionego i własnoręcznie podpisanego Formularza zgłoszenia 

udziału w Konkursie na adres: sekretarzkeb@zbp.pl  do dnia 28 lutego 2019 r. Wzór 

formularza stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu; 

2) napisanie oryginalnego eseju w języku polskim (dalej zwanego „Esejem”), poświęconego 

zagadnieniu etyki w finansach, który nie był wcześniej i nie jest przekazany do publikacji; 

3) dostarczenie przedmiotowego Eseju do Organizatora w terminie do dnia 5 kwietnia 2019 

roku w formie papierowej oraz w postaci dokumentu Word. Esej w formie papierowej 

należy dostarczyć osobiście lub za pośrednictwem poczty, natomiast Esej w formie 

elektronicznej może być dostarczony na nośniku elektronicznym w sposób określony w 

zdaniu poprzedzającym lub za pomocą poczty elektronicznej na adres: 

sekretarzkeb@zbp.pl. O zachowaniu terminu decyduje data stempla pocztowego na 

dowodzie nadania przesyłki zawierającej Esej lub data dostarczenia Eseju osobiście do 

siedziby Organizatora, a przy przesyłce elektronicznej data wskazana w elektronicznym 

potwierdzeniu odbioru; 

4) przesłanie wraz z Esejem w formie papierowej wypełnionego i własnoręcznie 

podpisanego przez Autora Oświadczenia (wzór Oświadczenia stanowi Załącznika nr 2 do 

http://www.obsfin.ch/
http://www.ethicsinfinance.org/
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niniejszego Regulaminu) oraz oryginału Formularza zgłoszenia, o którym mowa w ust. 

1 pkt 1 powyżej.  

2. Warunki uczestnictwa wskazane w ust. 1 muszą być spełnione łącznie.  

 

§ 5 

1. Esej powinien mieć charakter analityczny bądź być propozycją praktycznego zastosowania 

etyki i powinien zawierać od 3 000 (trzech tysięcy) do maksymalnie 5 000 (pięciu tysięcy) 

wyrazów wraz z załącznikami. 

2. Esej powinien zawierać oryginalne i wyraźnie sformułowane wnioski lub propozycje.  

3. Esej niezgodny z Regulaminem lub dostarczony po terminie nie będzie oceniany. 

4. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi w terminie do 30 czerwca 2019 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 prac. O odwołaniu Konkursu Organizator niezwłocznie poinformuje 

uczestników, publikując stosowną informację na stronie internetowej: www.zbp.pl.  

 

Nagrody 

§ 6 

1. Zwycięzcą Konkursu zostanie osoba, której praca otrzyma najwyższe oceny od Jury 

Konkursu.  

2. Jury może przyznać następujące nagrody: nagrodę główną (I miejsce), nagrodę za II miejsce, 

nagrodę za III miejsce oraz wyróżnienie. 

3. Nagrodzone osoby zostaną poinformowane o wynikach Konkursu drogą mailową lub 

telefonicznie. 

 

§ 7 

1. Pula nagród w Konkursie wynosi 20 000 zł.  

2. O wysokości i liczbie nagród decyduje Jury Konkursu. 

 

§ 8 

1. Sponsorami nagród są banki.  

2. Nagrody w Konkursie ufundował: BGŻ PNB Paribas S.A., Bank Gospodarstwa Krajowego, 

Bank Zachodni WBK S.A., Bank Pocztowy, Volkswagen Bank GmbH Oddział w Polsce, 

Bank Spółdzielczy w Mińsku Mazowieckim.  

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 (tj. Dz. U. z 2018 

r. poz. 1509, z późn. zm.), należną kwotę na podatek dochodowy. 

 

Jury 

http://www.zbp.pl/
http://www.zbp.pl/
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§ 9 

1. Oceny prac dokona Jury powołane przez Organizatora, w skład którego wejdą 

przedstawiciele banków oraz eksperci z dziedziny finansów i etyki. Każdy z jurorów wyda 

własną, niezależną od innych ocenę. 

2. Jury ocenia prace zakodowane, przez co Jury nie ma możliwości poznania autora pracy.  

3. Werdykt jurora jest ostateczny i niepodważalny, tj. nie przysługuje od niego odwołanie. 

4. Metoda oceny esejów zastosowana przez Jury ma charakter poufny i nie może być 

ujawniona.  

5. Jury zastrzega sobie prawo do nieprzyznania nagrody lub wyróżnienia.  

 

Postanowienia końcowe 

§ 10 

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. 

§ 11 

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. 

§ 12 

Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia naboru uczestników i obowiązuje do czasu 

zakończenia Konkursu. 
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Załącznik nr 1  

do Regulaminu Konkursu Etyka w finansach 

Wzór Formularza Zgłoszenia  

 

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIA 
UDZIAŁU W KONKUSIE 

 

Etyka w finansach 

I. ORGANIZATOR 

Komisja Etyki Bankowej przy Związku Banków Polskich z siedzibą w Warszawie, ul. 

Kruczkowskiego 8, 00-380 Warszawa, wpisanym do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji 

społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki 

zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. 

Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod 

numerem KRS 0000104695, NIP 526-000-09-91. 

 

II. ZGŁOSZENIE UDZIAŁU 

Niniejszym zgłaszam udział w Konkursie ETYKA W FINANSACH  

 

Imię i nazwisko Uczestnika 

(Autora) 

 

Nr telefonu kontaktowego  

E-mail  

Tytuł eseju    

Rodzaj wykonywanej pracy/ 

zajęć 

 

(postaw X we właściwym polu) 

Student Doktorant Pracownik 

naukowy 

Profesjonalista/ 

praktyk  

    

 
Uwaga: 

1) Termin przesłania Formularza zgłoszenia do Organizatora upływa 28 lutego 2019 r. 

2) Skan wypełnionego Formularza zgłoszenia należy przesłać na adres:sekretarzkeb@zbp.pl 

3) Oryginał wypełnionego Formularza zgłoszenia należy dostarczyć do Organizatora Konkursu wraz z 

Esejem. 

 

III. OŚWIADCZENIA AUTORA  

1. Oświadczam, że powyższe dane są prawdziwe i aktualne. 

2. Oświadczam, że zapoznałem (-am) się i akceptuję wszystkie warunki Regulaminu 

Konkursu Etyka w finansach organizowanego przez Komisję Etyki Bankowej przy 

Związku Banków Polskich. 
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3. W czasie trwania Konkursu oraz w okresie do 30 czerwca 2019 r. zobowiązuje się nie 

udzielać licencji na korzystanie z mojej pracy konkursowej innym osobom ani nie 

przenosić praw do tego utworu na osoby trzecie. Zobowiązuje się także poinformować 

Organizatora o każdej zmianie dotyczącej moich praw do pracy konkursowej oraz 

moich danych.  

4. Przyjmuje do wiadomości następujące informacje od Organizatora:  

• dane osobowe podane przez uczestnika Konkursu będą przetwarzane przez Organizatora 

z siedzibą i adresem przy ul. L. Kruczkowskiego 8 w Warszawie (00-380); w celu 

skontaktowania się z Organizatorem, uczestnik może zadzwonić na numer tel. 22 48 68 

180 lub napisać na adres e-mail: zbp@zbp.pl;  

• w ZBP wyznaczony jest inspektor ochrony danych, z którym można skontaktować się we 

wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z 

praw związanych z przetwarzaniem danych poprzez e-mail: iod@zbp.pl;  

• dane osobowe podane przez uczestnika w tym formularzu lub później w trakcie trwania 

Konkursu, będą przetwarzane w celu organizacji i przeprowadzenia konkursu, publikacji 

informacji o laureatach Konkursu oraz ich prac na stronie internetowej ZBP i w mediach, 

a także w celach archiwizacyjnych i rozliczalności wymaganej przepisami Ogólnego 

rozporządzenia o ochronie danych (RODO);  

• Organizator przetwarza wskazane dane osobowe na podstawie prawnie uzasadnionego 

interesu, którym jest umożliwienie uczestnikom Konkursu wzięcia w nim udziału i 

umożliwienie Organizatorowi jego przeprowadzenie, opublikowanie informacji o 

laureatach oraz archiwizację dokumentów;  

• dane osobowe osób, które nadesłały prace na Konkurs, a które nie zostały nagrodzone lub 

wyróżnione przez Jury, będą przetwarzane przez okres 6 miesięcy po rozstrzygnięciu 

Konkursu, a następnie będą usuwane lub anonimizowane do celów badawczych i 

statystycznych; 

• dane osobowe laureatów będą przetwarzane w celach historycznych oraz przez okres 17 

lat do celów dowodowych od zakończenia danej edycji, za wyjątkiem danych związanych 

z dokonaniem wypłaty nagrody pieniężnej, które będą przechowywane w okresie 

wymaganym przepisami ustawy o rachunkowości; 

• Odbiorcami danych są sponsorzy nagród, banki i inne instytucje finansowe, wydawcy 

czasopism BANK, NOWOCZESNY BANK SPÓŁDZIELCZY oraz portal 

www.alebank.pl;  

• Organizator przekaże dane osobowe laureatów do Obserwatorium Finansowego w 

Szwajcarii  – organizatora międzynarodowej edycji Konkursu; 

• Osoby, których dane osobowe przetwarza Organizator, mają prawo do:  

 dostępu do swoich danych osobowych,  

 żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe,  

 żądania usunięcia danych, gdy dane nie są niezbędne do celów, dla których 

zostały zebrane lub po wniesieniu sprzeciwu wobec przetwarzania danych, dane 

są przetwarzane niezgodnie z prawem,  

 żądania ograniczenia przetwarzania danych, gdy osoby te kwestionują 

prawidłowość danych, przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoby te 

sprzeciwiają się usunięciu danych, Organizator nie potrzebuje już danych 

osobowych do celów przetwarzana, ale są one potrzebne osobom, których dane 

dotyczą do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, lub gdy osoby te 

wniosły sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu stwierdzenia 

nadrzędnych interesów administratora nad podstawą takiego sprzeciwu,  
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 wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych – z przyczyn związanych ze 

szczególną sytuacją osób, których dane są przetwarzane;  

 skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych 

(Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), w przypadku uznania, iż 

przewarzanie danych osobowych narusza RODO. 

• podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do umożliwienia 

Organizatorowi zorganizowanie Konkursu i powiadomienia laureatów o przyznaniu 

nagrody; w zakresie, w jakim dotyczy wykonania obowiązku pobrania zaliczek na 

podatek dochodowy od nagród przekazanych laureatowi, podanie danych jest 

obowiązkowe i wynika z przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych;  

• Organizator nie przetwarza danych osobowych uczestników Konkursu w sposób 

opierający się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu. 

 

 

 

……………………      …………………… 
   (miejscowość, data)       (data i czytelny podpis) 
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Załącznik nr 2  

do Regulaminu Konkursu Etyka w finansach 

 

Wzór Oświadczenia  

 

OŚWIADCZENIE AUTORAi 

1. Ja …………………………………………. niżej podpisany/a, oświadczam, że 

przysługują mi pełne prawa osobiste i majątkowe prawa autorskie do Eseju, stanowiącego 

utwór w rozumieniu ustawy z dnia 04.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach 

pokrewnych  (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1191, z późn. zm.), pt. 

…………………………………………………………………………………………… 

zgłoszonego do VII polskiej edycji Konkursu Etyka w finansach (dalej: Konkurs), 

organizowanego przez Komisję Etyki Bankowej przy Związku Banków Polskich z 

siedzibą w Warszawie (kod: 00-380), przy ul. Kruczkowskiego 8, wpisanym do rejestru 

stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz 

samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego 

prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział 

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000104695, NIP 526-

000-09-91 (dalej: Organizator). 

2. Oświadczam, że z chwilą dostarczenia Organizatorowi Eseju na Konkurs, nieodpłatnie 

udzielam Organizatorowi niewyłącznego prawa do korzystania z tego utworu (licencji 

niewyłącznej) przez czas nieokreślony na terytorium całego świata na następujących 

polach eksploatacji: 

1) zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu - wytwarzanie określoną techniką 

egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu 

magnetycznego oraz techniką cyfrową;  

2) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono 

– wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;  

3) w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt. 2 

powyżej – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz 

nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki 

sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie 

wybranym, w tym za pośrednictwem sieci teleinformatycznych; 

4) przedruk mojej pracy w całości bądź w części w miesięczniku BANK, 

NOWOCZESNY BANK SPÓŁDZIELCZY; 

5) zamieszczenie pracy lub jej skrótu na stronach internetowych www.zbp.pl 

oraz  www.alebank.pl; 

6) w zakresie wykonywania i zezwalania na wykonywanie zależnego prawa 

autorskiego – na wszystkich polach eksploatacji wskazanych w pkt. 1)-5) 

powyżej.  

http://www.zbp.pl/
http://www.alebank.pl/
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3. Oświadczam, że moja praca konkursowa jest wynikiem mojej samodzielnej pracy, a w 

szczególności, że utwór ten jako całość ani jego fragmenty nie naruszają praw osób 

trzecich.  

4. Zezwalam na udzielenie Organizatorowi dalszych licencji na korzystanie z mojej pracy 

konkursowej.  

5. Uprawniam Organizatora do udzielania zezwoleń na rozporządzanie i korzystanie z 

opracowań utworu i na wykonywanie pozostałych praw zależnych. 

6. Przenoszę na Organizatora własność wszelkich nośników, na których Esej został 

wydany Organizatorowi.  

7. Autor zabezpieczy i zwolni Organizatora od odpowiedzialności wobec osób trzecich z 

tytułu naruszenia przez Organizatora jakichkolwiek praw własności intelektualnej 

przysługujących osobom trzecim na skutek korzystania przez Organizatora z ww. 

utworu i zobowiązany będzie w tym zakresie pokryć prawomocnie zasądzone koszty 

zastępstwa procesowego, koszty sądowe oraz zapłacić prawomocnie zasądzone 

odszkodowanie lub zaakceptowane uprzednio przez Autora koszty polubownego 

załatwienia sprawy. 

 

 

 

……………………      ……………………. 
   (miejscowość, data)         (czytelny podpis autora) 

 

 

___________________________________________________________________________ 

 

Wyrażam zgodę na wykorzystanie mojego imienia, nazwiska, wizerunku oraz informacji o 

rodzaju wykonywanej pracy (zajęć), jak również o wynikach Konkursu w odniesieniu do mojej 

pracy konkursowej w celu informowania (także w mediach) o moim udziale w Konkursie, a 

także w dalszych działaniach Organizatora związanych z promowaniem kolejnej edycji 

Konkursu. 

 

 

……………………      ……………………. 
   (miejscowość, data)          (czytelny podpis autora)  

 

 

 

i Oświadczenie należy dostarczyć do Organizatora Konkursu wraz z Esejem.    

 

                                                           


