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Regulamin Konkursu  na najlepszą pracę doktorską 

o Nagrodę Prezesa Zarządu 

Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 

 

§ 1. 

1. Prezes Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych S.A, mając na uwadze rozwój wiedzy z zakresu 

rynku kapitałowego, ustanawia Konkurs o Nagrodę Prezesa Zarządu Giełdy Papierów 

Wartościowych w Warszawie S.A., na najlepszą pracę doktorską na temat rynku kapitałowego 

(dalej: „Konkurs”). 

2. Organizatorem konkursu jest Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w 

Warszawie, adres: ul. Książęca 4, 00-498 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców 

Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w 

Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 000082312; 

posiadająca NIP 526-025-09-72; o kapitale zakładowym w wysokości 41.972.000 złotych – w 

całości opłaconym (dalej: „Organizator”). 

3. Konkurs organizowany jest na zasadach określonych niniejszym regulaminem, dostępnym 

na stronie internetowej www.gpw.pl (dalej: „Regulamin”). 

 

§ 2. 

1. Konkurs organizowany jest raz na dwa lata, ma charakter otwarty i jednoetapowy. 

2. Prace mogą być napisane w języku polskim lub angielskim. 

3. W Konkursie mogą wziąć udział autorzy prac, na podstawie których uzyskali stopień naukowy 

doktora na terenie Rzeczpospolitej Polskiej w okresie dwóch lat kalendarzowych (liczonych         

do końca roku kalendarzowego) poprzedzających datę ogłoszenia Konkursu.  

 

§ 3. 

1. Oceny prac dokonuje Kapituła Konkursu (dalej „Kapituła”). 

2. Członkowie Kapituły są powoływani przez  Prezesa Zarządu GPW. Tryb pracy Kapituły określa 

odrębny regulamin. 

3. Przy ocenie prac pod uwagę brany jest jej poziom merytoryczny, a w szczególności: 

oryginalność, sposób analizy zjawisk związanych z tematem pracy, zakres zrealizowanych 

badań, samodzielność i innowacyjność formułowanych wniosków, a także dobór źródeł 

bibliograficznych i poprawność językowa. 

4. Decyzja Kapituły jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie. 

5. Konkurs zostanie rozstrzygnięty na zasadzie anonimowości. Członkom Kapituły zostaną 

zaprezentowane zakodowane prace. 
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§ 4. 

1. O przyznanie nagrody za prace doktorskie mogą wystąpić wyłącznie ich autorzy.  

2. Zgłoszenie pracy na konkurs wymaga złożenia do dnia 30 czerwca 2016 r.: 

1) wypełnionego formularza zawierającego: imię i nazwisko autora, adres do korespondencji 

z autorem, jego telefon i adres poczty elektronicznej; 

2) oświadczenia autora, zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik do Regulaminu, w którym 

wyraża on zgodę na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb 

Konkursu oraz akceptuje treść Regulaminu; 

3) kopii dokumentu potwierdzającego nadanie w oparciu o zgłoszoną pracę stopnia naukowego 

doktora, wraz z datą nadania, nazwiskiem promotora oraz nazwą jednostki uprawnioną        

do nadania stopnia; 

4) jednego egzemplarza pracy oraz streszczenia w wersji papierowej i w postaci pliku w 

formacie PDF na nośniku elektronicznym (płyta CD/DVD); 

5) zwięzłej opinii promotora na temat pracy oraz zgody na przetwarzanie danych osobowych, a 

także na opublikowanie imienia i nazwiska promotora w przypadku pracy nagrodzonej w 

Konkursie (Załącznik nr 2 do Regulaminu). 

3. Zgłoszenie, opisane jako „Praca na Konkurs”, powinno nastąpić w podanym terminie                            

w siedzibie GPW (w kancelarii GPW) lub pocztą. Decyduje data stempla pocztowego. 

4. Organizator nie zwraca nadesłanych prac. Organizator zobowiązuje się, że nie wykorzysta prac, 

które nie zostały nagrodzone. 

5. Prace konkursowe niespełniające warunków określonych w Regulaminie nie zostaną 

dopuszczone do Konkursu.  

 

§ 5. 

1. Autorzy najlepszych prac doktorskich otrzymują nagrody: 

1) za najlepszą pracę doktorską - nagroda pieniężna w wysokości 10.000 zł (słownie: dziesięć 

tysięcy złotych); 

2) za dwie kolejne, wyróżnione prace doktorskie - wyróżnienie niepieniężne. 

2. Ponadto Kapituła konkursu przyznaje dyplomy dla promotorów nagrodzonych prac. 

3. Kapituła może zaproponować Organizatorowi inny podział nagród lub odstąpić od przyznania 

nagród. 

4. Nagroda pieniężna wskazana w ust. 1 zostanie wypłacona po pomniejszeniu o podatek, który 

Organizator zobowiązany jest pobrać zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób 

fizycznych. 

5. Zwycięzcy Konkursu zostaną poinformowani o przyznaniu nagrody przez Organizatora 

na podany w Załączniku nr 1 adres e-mail bądź telefonicznie. 
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§ 6. 

1. Ogłoszenie wyników Konkursu oraz wręczenie nagród następuje w IV kwartale roku 

kalendarzowego, w którym dana edycja Konkursu jest przeprowadzona. 

2.  Lista laureatów oraz termin uroczystego wręczenia nagród podawane są do publicznej 

wiadomości przez zamieszczenie na stronie internetowej (www.gpw.pl). 

3. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do opublikowania imienia, nazwiska i informacji 

o zwycięzcy Konkursu, promotorze, a także nadesłanej przez niego pracy oraz umieszczenia 

tych informacji w materiałach reklamowych Organizatora, w mediach i w Internecie. 

 

§ 7. 

1. Uczestnicy Konkursu, przystępując do niego, powinni zapoznać się z Regulaminem. 

2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest wypełnienie i przesłanie wraz z pracą konkursową 

podpisanego odręcznie Formularza danych osobowych (Załącznik nr 1 do Regulaminu), 

zawierającego dane osobowe, zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz potwierdzenie 

zapoznania się z Regulaminem i akceptacji jego postanowień. 

3. Organizator zapewnia sobie prawo do wprowadzenia uzasadnionych zmian w postanowieniach 

Regulaminu na każdym etapie trwania Konkursu, w tym zmiany terminów jego 

przeprowadzenia, przy czym zmiany te nie mogą wprowadzać rozwiązań mniej korzystnych               

dla Uczestników Konkursu niż te przewidziane w pierwotnej wersji Regulaminu. 

4. Organizator zastrzega sobie prawo do nierozstrzygania Konkursu albo przerwania lub odwołania 

Konkursu z uzasadnionych przyczyn. Decyzja Organizatora w tej sprawie jest ostateczna. 

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za problemy związane z brakiem możliwości 

skontaktowania się ze Zwycięzcą Konkursu. 

6. Kwestie sporne rozstrzygane będą decyzją Organizatora, od której nie przysługuje odwołanie. 

7. Regulamin podlega ogłoszeniu z możliwością pobrania i wydruku na stronie internetowej 

Organizatora, tj. www.gpw.pl. 

8. Wszelkie załączniki do Regulaminu stanowią jego integralną część. 

9. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego opublikowania na stronie internetowej: www.gpw.pl.  

10. W razie pytań i wątpliwości dodatkowe informacje na temat Konkursu można uzyskać: 

1) e-mail: konkurs@gpw.pl; 

2) na stronie internetowej: www.gpw.pl. 

 

Załączniki: 

1. Załącznik nr 1 - formularz danych osobowych – uczestnik konkursu 

2. Załącznik nr 2 - formularz danych osobowych – promotor konkursu 

http://www.gpw.pl/
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Załącznik nr 1 - formularz danych osobowych – uczestnik Konkursu 

do Regulaminu Konkursu na najlepszą pracę doktorską o Nagrodę Prezesa Zarządu 

Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A  

 

 

Imię  

Nazwisko  

Ulica  

Kod pocztowy  

Miasto  

Telefon  

e-mail  

 

 

Podane w formularzu dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. 

o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 Nr 101, poz. 926 ze zm.) przez Giełdę Papierów 

Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Książęca 4, 00-498 Warszawa, 

wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd 

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

pod numerem 000082312; posiadającą NIP 526-025-09-72; o kapitale zakładowym w wysokości 

41.972.000 złotych – w całości opłaconym (dalej: GPW), w związku z udziałem w Konkursie                 

na najlepszą pracę doktorską o Nagrodę Prezesa Zarządu GPW na temat rynku kapitałowego. 

 

Każda osoba ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych 

osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału w Konkursie.  

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Giełdę Papierów Wartościowych   

z siedzibą w Warszawie w podanym powyżej celu. 

 

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Konkursu na najlepszą pracę doktorską o Nagrodę 

Prezesa Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych S.A. na temat rynku kapitałowego i akceptuję jego 

postanowienia. Oświadczam, że spełniam wymagania stawiane uczestnikom Konkursu. 

 

 

Data: Podpis: 

____________________________ ____________________________ 
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Załącznik nr 2 - formularz danych osobowych - promotor 

do Regulaminu Konkursu na najlepszą pracę doktorską o Nagrodę Prezesa Zarządu 

Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A  

 

 

Imię  

Nazwisko  

e-mail  

 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych (w zakresie: imię i nazwisko, stopień 

bądź tytuł naukowy, instytucja naukowa) przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.    

z siedzibą w Warszawie w celu ich publikacji, w przypadku gdy praca magisterska, której byłem 

promotorem, a która została zgłoszona w Konkursie na najlepszą pracę doktorską o Nagrodę Prezesa 

Zarządu GPW na temat rynku kapitałowego, zostanie nagrodzona w tym Konkursie. 

 

Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych 

osobowych (Dz. U. 2002 Nr 101, poz. 926 ze zm.) przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie 

S.A., adres: ul. Książęca 4, 00-498 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego 

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

Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 000082312; posiadającą NIP 

526-025-09-72; o kapitale zakładowym w wysokości 41.972.000 złotych – w całości opłaconym 

(dalej: GPW). Każda osoba ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie 

danych osobowych jest dobrowolne ale niezbędne do udziału w Konkursie. 

 

 

 

 

 

 
 

Data: Podpis: 

____________________________ ____________________________ 

 


