Regulamin Konkursu na najlepszą
pracę licencjacką i magisterską
o nagrodę Prezesa Zarządu
Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

§ 1.
1.

Zarząd Fundacji GPW mając na uwadze rozwój wiedzy z zakresu rynku kapitałowego, ustanawia
coroczny Konkurs o Nagrodę Prezesa Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.,
na najlepszą pracę licencjacką i magisterską na temat rynku kapitałowego (dalej: „Konkurs”).

2.

Organizatorem Konkursu jest Fundacja GPW z siedzibą w Warszawie, adres ul. Książęca 4,
00-498 Warszawa, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000563300, NIP:
7010491115 (dalej: „Organizator”).

3.

Patronem honorowym Konkursu jest Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

4.

Patronami wyróżnień specjalnych Konkursu są PFR Portal PPK Sp. z o.o., Izba Zarządzających
Funduszami i Aktywami.

5.

Konkurs organizowany jest na zasadach określonych niniejszym regulaminem, dostępnym
na stronie internetowej www.gpw.pl (dalej: „Regulamin”).
§ 2.

1.

Organizator ogłasza Konkurs na prace naukowe w następujących kategoriach:
1) najlepsza praca licencjacką,
2) najlepsza praca magisterską.

2.

Konkurs organizowany jest raz w roku, ma charakter otwarty i jednoetapowy.

3.

Prace we wszystkich kategoriach Konkursu mogą być napisane w języku polskim lub angielskim.

4.

W Konkursie mogą wziąć udział autorzy prac, na podstawie których uzyskali tytuł zawodowy na
terenie Rzeczpospolitej Polskiej w okresie od 1 stycznia 2021 roku do 30 września 2022
roku.

5.

Prace raz zgłoszone w innych Konkursach realizowanych przez Organizatora nie mogą być
zgłaszane w kolejnej edycji Konkursu.

§ 3.
1.

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

2.

Członkowie Kapituły są powoływani przez Zarząd Fundacji 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
1

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.

§ 4.
1.

O przyznanie nagrody za prace licencjackie i magisterskie mogą wystąpić wyłącznie ich autorzy.

2.

Zgłoszenie pracy na Konkurs wymaga złożenia w terminie do 30 października 2022 roku:
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 nr 1 do Regulaminu, o
akceptacji treści Regulaminu;
3) kopii dokumentu potwierdzającego nadanie, w oparciu o zgłoszoną pracę, tytułu zawodowego
(licencjata, magistra), wraz z datą jego nadania, nazwiskiem promotora oraz nazwą jednostki
uprawnioną do nadania stopnia;
4) jednego egzemplarza pracy oraz streszczenia w postaci pliku w formacie PDF/WORD na adres
email: konkurs2022@fundacjagpw.pl - cała wiadomość nie może być większa niż 30MB wraz
z załączonymi dokumentami;
5) zwięzłej opinii promotora na temat pracy oraz zgody promotora na opublikowanie na stronie
internetowej Organizatora, komunikacie prasowym podsumowującym Konkurs oraz na profilu
Fundacji GPW na Facebook imienia i nazwiska, stopnia naukowego bądź tytułu naukowego
oraz nazwy instytucji naukowej

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
Kancelarii GPW lub pocztą. Decyduje data stempla pocztowego, sama zaś praca przesłana zgodnie
z informacją podaną w pkt. 2, ust. 4.

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 licencjackich otrzymują nagrody:
1) za najlepszą pracę licencjacką - nagroda pieniężna w wysokości 3.000 zł (słownie: trzy tysiące
złotych);
2) za drugą najlepszą pracę licencjacką - nagroda pieniężna w wysokości 1.500 zł (słownie: tysiąc
pięćset złotych).
3) za trzecią najlepszą pracę licencjacką - nagroda pieniężna w wysokości 1000 zł (słownie: tysiąc
złotych).

2.

Autorzy najlepszych prac magisterskich otrzymują nagrody:
1) za najlepszą pracę magisterską - nagroda pieniężna w wysokości 5.000 zł (słownie: pięć
tysięcy złotych);
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2) za drugą najlepszą pracę magisterską - nagroda pieniężna w wysokości 2.500 zł (słownie: dwa
tysiące pięćset złotych).
3) za trzecią najlepszą pracę magisterską - nagroda pieniężna w wysokości 1.500 zł (słownie:
tysiąc pięćset złotych).
3.

Organizator Konkursu może przyznać także wyróżnienie specjalne za pracę licencjacką lub
magisterską na temat długoterminowego oszczędzania i inwestowania za pośrednictwem
Pracowniczych Planów Kapitałowych w wysokości 3000 zł (trzy tysiące złotych).
Patronem wyróżnienia jest PFR Portal PPK sp. z o.o.

4.

Organizator Konkursu może przyznać także wyróżnienie specjalne za pracę magisterską o
tematyce poświęconej funduszom inwestycyjnym w wysokości 3000 zł. Patronem
wyróżnienia jest Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami sp. z.o.o.

5.

Ponadto Kapituła przyznaje dyplomy dla promotorów nagrodzonych prac.

6.

Kapituła może zaproponować Organizatorowi inny podział nagród bądź odstąpić od przyznania
którejkolwiek z nagród.

7.

Nagrody pieniężne wskazane w ust. 1-3 zostaną wypłacone po pomniejszeniu o podatek, który
Organizator zobowiązany jest pobrać zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób
fizycznych.

8.

Zwycięzcy konkursu w formie nagrody mogą otrzymać także miesięczny staż na Giełdzie Papierów
Wartościowych

w

Warszawie

po

uzgodnieniu

możliwości

organizacyjnych,

a

także

z

uwzględnieniem sytuacji epidemiologicznej i istniejących ograniczeń panujących w kraju.
9.

Zwycięzcy Konkursu zostaną poinformowani o przyznaniu nagrody przez Organizatora na podany
w Załączniku nr 1 adres e-mail bądź telefonicznie.

§ 6.
1.

Ogłoszenie wyników Konkursu oraz wręczenie nagród odbędzie się do końca stycznia 2023 roku.

2.

Lista laureatów w zakresie imię i nazwisko 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
uczelni na której została obroniona praca laureata Konkursu, a także informacji o promotorze,
oraz umieszczenia tych informacji na stronie internetowej Organizatora, komunikacie prasowym
podsumowującym Konkurs oraz na profilu GPW na Facebook.

§ 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
Konkursu niż te przewidziane w pierwotnej wersji Regulaminu.
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dla Uczestników

4.

Organizator Konkursu 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.

Prace, które nie zostały nagrodzone w Konkursie, zostaną trwale zniszczone po ogłoszeniu
wyników konkursu na stronie Internetowej Organizatora.

10. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego opublikowania na stronie internetowej: www.gpw.pl.
11. W razie pytań i wątpliwości dodatkowe informacje na temat Konkursu można uzyskać:
1)

e-mail: konkurs2022@fundacjagpw.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 pracy
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Załącznik nr 1 - Formularz danych osobowych - uczestnik Konkursu
do Regulaminu Konkursu na najlepszą pracę licencjacką i magisterską o Nagrodę Prezesa Zarządu Giełdy Papierów
Wartościowych w Warszawie S.A.

Imię
Nazwisko
Ulica
Kod pocztowy
Miasto
Telefon
e-mail
Rodzaj pracy (licencjacka,
magisterska)

Administratorem danych osobowych uczestników Konkursu jest Fundacja GPW, ul. Książęca 4, 00-498 Warszawa, tel. +48 22 628 76
22, fundacjagpw@gpw.pl.
Kontakt do Inspektora Ochrony Danych: iodgkgpw@gpw.pl.
Dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia Konkursu.
Dane będą przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46 (Rozporządzenie o ochronie danych osobowych).
Przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora (Art. 6
ust. 1 pkt f Rozporządzenia o ochronie danych osobowych) jakim jest organizacja Konkursu. Dane będą przetwarzane do czasu
rozstrzygnięcia Konkursu oraz przez okres trzech miesięcy od daty ogłoszenia wyników Konkursu na stronie internetowej GPW. W
przypadku osób, które otrzymały nagrodę dane będą przetwarzane przez okres wymagany przepisami prawa podatkowego.
Dane osobowe mogą zostać przekazane przez Fundację GPW podmiotom przetwarzającym, które świadczą usługi na rzecz Fundacji
GPW i którym te dane są powierzane np. świadczącym usługi doradcze, konsultacyjne, podmiotom serwisującym i utrzymującym
systemy informatyczne służące do realizacji wyżej wymienionych celów przetwarzania danych.
Każdej osobie przysługuje prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia
przetwarzania oraz ich przenoszenia. Każdej osobie przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, wniesienia
sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych oraz cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Każdej osobie przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu
wobec przetwarzania jej danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora. Podanie danych jest
dobrowolne, ale niezbędne do udziału w Konkursie.
Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Konkursu o Nagrodę Prezesa GPW na najlepszą pracę licencjacką i magisterską na
temat rynku kapitałowego organizowanego przez Fundację GPW i akceptuję jego postanowienia. Oświadczam, że spełniam
wymagania stawiane uczestnikom Konkursu.

Data:

Podpis:

W przypadku udziału w Gali wręczenia nagród podsumowującej Konkurs wyrażam zgodę na opublikowanie mojego wizerunku na
stronie internetowej www.gpw.pl oraz na profilu Fundacji GPW na Facebook.

Data:

Podpis:
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Załącznik nr 2 - Formularz danych osobowych - promotor pracy
do Regulaminu Konkursu na najlepszą pracę licencjacką i magisterską o Nagrodę Prezesa Zarządu Giełdy Papierów
Wartościowych w Warszawie S.A.

Imię
Nazwisko
e-mail
Administratorem danych osobowych uczestników Konkursu jest Fundacja GPW, ul. Książęca 4, 00-498 Warszawa, tel. +48 22 628 76
22, fundacjagpw@gpw.pl.
Kontakt do Inspektora Ochrony Danych: iodgkgpw@gpw.pl.
Dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia Konkursu.
Dane będą przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46 (Rozporządzenie o ochronie danych osobowych).
Przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora (Art. 6
ust. 1 pkt f Rozporządzenia o ochronie danych osobowych) jakim jest organizacja Konkursu. Dane będą przetwarzane do czasu
rozstrzygnięcia Konkursu oraz przez okres trzech miesięcy od daty ogłoszenia wyników Konkursu na stronie internetowej GPW.
Dane osobowe mogą zostać przekazane przez Fundację GPW podmiotom przetwarzającym, które świadczą usługi na rzecz Fundacji
GPW i którym te dane są powierzane np. świadczącym usługi doradcze, konsultacyjne, podmiotom serwisującym i utrzymującym
systemy informatyczne służące do realizacji wyżej wymienionych celów przetwarzania danych.
Każdej osobie przysługuje prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia
przetwarzania oraz ich przenoszenia. Każdej osobie przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, wniesienia
sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych oraz cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Każdej osobie przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu
wobec przetwarzania jej danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora. Podanie danych jest
dobrowolne, ale niezbędne do udziału w Konkursie.
Wyrażam zgodę na publikację moich danych osobowych (w zakresie: imię i nazwisko, stopień bądź tytuł naukowy, instytucja
naukowa) na stronie internetowej www.gpw.pl, w komunikacie prasowym podsumowującym Konkurs oraz na profilu Fundacji GPW
na Facebook Fundacji GPW, w przypadku gdy praca magisterska/licencjacka, której byłem promotorem, a która została zgłoszona
w konkursie prac o Nagrodę Prezesa Zarządu GPW na najlepszą pracę magisterską i licencjacką na temat rynku kapitałowego,
zostanie nagrodzona w tym Konkursie.

Data:

Podpis:

W przypadku udziału w Gali wręczenia nagród podsumowującej Konkurs wyrażam zgodę na opublikowanie mojego
wizerunku na stronie internetowej www.gpw.pl oraz na profilu Fundacji GPW na Facebook.

Data:

Podpis:
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