
 
 

 

Załącznik do uchwały nr 62/GP/2013 
Zarządu Bankowego Funduszu 
Gwarancyjnego z dnia 29 lipca 2013r. 
 
 
 
 

 
Regulamin 

Konkursu  Bankowego Funduszu Gwarancyjnego   
 na najlepsze prace licencjackie, magisterskie i doktorskie 

 
 
 

§ 1. 
1. Organizatorem Konkursu Bankowego Funduszu Gwarancyjnego na najlepsze prace 

licencjackie, magisterskie i doktorskie, zwanego dalej „Konkursem” jest Bankowy 
Fundusz Gwarancyjny z siedzibą w Warszawie. 

2. Konkurs organizowany jest co najmniej raz w roku kalendarzowym. 
3. Oceny prac zgłaszanych na Konkurs dokonuje Jury, powoływane przez Prezesa Zarządu 

Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. 
  

§ 2. 
1. W Konkursie mogą wziąć udział autorzy prac licencjackich, magisterskich lub doktorskich 

obronionych na terenie Rzeczpospolitej Polskiej w roku ogłoszenia Konkursu.  
2. Do Konkursu mogą być zgłaszane prace napisane w języku polskim o tematyce 

związanej z:  
1) gwarantowaniem depozytów;  
2) restrukturyzacją lub uporządkowaną likwidacją instytucji finansowych; 
3) infrastrukturą regulacyjną systemu finansowego; 
4) bezpieczeństwem finansowym banków; 
5) stabilnością finansową. 

 
 § 3. 

1. Autorzy najlepszych prac licencjackich otrzymują nagrody pieniężne w wysokości: 
1) 5.000 zł brutto – Nagroda Prezesa Zarządu Bankowego Funduszu Gwarancyjnego 

za najlepszą pracę licencjacką; 
2) 2.500 zł brutto – II Nagroda za pracę licencjacką. 

2. Autorzy najlepszych prac magisterskich otrzymują nagrody pieniężne w wysokości: 
3) 10.000 zł brutto – Nagroda Prezesa Zarządu Bankowego Funduszu Gwarancyjnego 

za najlepszą pracę magisterską; 
4) 6.000 zł brutto – II Nagroda za pracę magisterską. 

3. Autorzy najlepszych prac doktorskich otrzymują nagrody pieniężne w wysokości: 
1) 15.000 zł brutto – Nagroda Prezesa Zarządu Bankowego Funduszu Gwarancyjnego 

za najlepszą pracę doktorską; 
2) 8.000 zł brutto – II Nagroda za pracę doktorską. 

4. Niezależnie od nagród, o których mowa w ust. 1 - 3, za najlepsze prace licencjackie, 
magisterskie i doktorskie mogą być przyznane nagrody dodatkowe w postaci publikacji 



 
 

części lub całości pracy w czasopiśmie „Bezpieczny Bank” lub odbycia odpłatnych praktyk 
dla wybranych autorów prac.  

 
§ 4. 

1. Ogłoszenie o kolejnej edycji Konkursu jest zamieszczane na stronie internetowej 
Bankowego Funduszu Gwarancyjnego: www.bfg.pl oraz wysyłane do szkół wyższych oraz 
właściwych instytucji naukowych w Polsce. 

2. Ogłoszenie, o którym mowa w ust. 1, powinno zawierać w szczególności: 
1) nazwę i adres organizatora Konkursu; 
2) informację o nagrodach przewidywanych w Konkursie; 
3) warunki uczestnictwa w Konkursie; 
4) termin, miejsce i sposób składania zgłoszeń oraz prac licencjackich, magisterskich lub 

doktorskich; 
5) termin i sposób ogłoszenia wyników; 
6) informację, że Konkurs może być odwołany przez organizatora w każdym momencie, 

bez podania przyczyn. 
 

§ 5. 
1. Zgłoszenia prac do Konkursu mogą dokonywać autorzy prac w formie pisemnej, według 

wzoru określonego w formularzu zgłoszeniowym dla autorów prac, stanowiącym załącznik 
do niniejszego regulaminu. 

2. Prace raz zgłoszone nie mogą być zgłaszane w kolejnej edycji Konkursu. 
3. Prace w jednym egzemplarzu w wersji papierowej oraz dodatkowo w wersji elektronicznej 

(na płycie CD) należy dostarczyć do Bankowego Funduszu Gwarancyjnego w Warszawie, 
00-546 Warszawa, ul. ks. Ignacego Jana Skorupki 4, w terminie określonym w ogłoszeniu o 
Konkursie. 

4. Do pracy zgłaszanej na Konkurs dołącza się: 
1) formularz zgłoszeniowy dla autorów prac, wypełniony według wzoru stanowiącego 

załącznik do niniejszego regulaminu; 
2) kopię dyplomu oraz suplementu do dyplomu lub innego dokumentu potwierdzającego 

uzyskanie, na podstawie pracy zgłoszonej na Konkurs, tytułu zawodowego licencjata, 
magistra lub stopnia doktora wraz z wpisem uzyskanej oceny z pracy dyplomowej, datą 
obrony, oznaczeniem wydziału lub instytutu i uczelni lub instytucji naukowej, w której 
obrona się odbyła; 

3) opinię o pracy podpisaną przez promotora lub recenzenta, a w przypadku prac 
doktorskich recenzje przygotowane przez recenzentów w przewodzie doktorskim; 

4) oświadczenie autora pracy (na formularzu zgłoszeniowym dla autorów prac, o którym 
mowa w pkt 1), o wyrażeniu zgody na: 

a) udział w Konkursie i akceptację Regulaminu Konkursu  Bankowego Funduszu 
Gwarancyjnego na najlepsze prace licencjackie, magisterskie i doktorskie;  

b) przechowywanie i przetwarzanie jego danych osobowych. 
5. Prace i kopie dokumentów nadesłane na Konkurs nie będą zwracane. 
 

§ 6. 
Autorzy prac w dniu zgłoszenia pracy na Konkurs nie mogą pozostawać w stosunku pracy 
z Bankowym Funduszem Gwarancyjnym. 

http://www.bfg.pl/


 
 

§ 7. 
O dopuszczeniu pracy do Konkursu decyduje Jury, na wniosek Przewodniczącego Jury, 
oceniając spełnienie przez autora pracy wymogów określonych w niniejszym Regulaminie, 
a w szczególności weryfikując zgodność tematu pracy z zakresem tematyki Konkursu.  
 

§ 8. 
1. Jury przyznaje dwie nagrody w każdej z kategorii, o których mowa w § 3 ust. 1 - 3. Jury 

może przyznać nagrody dodatkowe, o których mowa w § 3 ust. 4.  
2. Jury ma prawo do nieprzyznania nagrody w każdej z kategorii oraz do dokonania innego 

podziału nagród. 
3. Decyzja Jury jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.  

 
§ 9. 

1. Konkurs przeprowadzany jest zgodnie z następującym harmonogramem: 
1) ogłoszenie Konkursu - nie później niż do końca sierpnia danego roku;  
2) nadsyłanie prac licencjackich, magisterskich lub doktorskich – nie później niż do końca 

stycznia  roku kalendarzowego następującego po roku, w którym został ogłoszony 
Konkurs; 

3) ogłoszenie wyników Konkursu – nie później niż do końca maja roku kalendarzowego 
następującego po roku, w którym został ogłoszony Konkurs. 

2. Lista laureatów oraz termin wręczenia nagród zostaną ogłoszone na stronie internetowej 
Bankowego Funduszu Gwarancyjnego : www.bfg.pl. 

3. Uroczystość wręczenia nagród odbywa się w siedzibie Bankowego Funduszu 
Gwarancyjnego. 

 
§ 10. 

1. Laureaci Konkursu wyrażają zgodę na opublikowanie swojego imienia i nazwiska, tytułu 
pracy, nazwiska promotora oraz nazwy wydziału lub instytucji i uczelni na stronie 
internetowej Bankowego Funduszu Gwarancyjnego www.bfg.pl. 

2. Konkurs może być odwołany przez Zarząd Bankowego Funduszu Gwarancyjnego 
bez podania przyczyn. 

http://www.bfg.pl/
http://www.bfg.pl/


Załącznik do Regulaminu Konkursu Bankowego Funduszu Gwarancyjnego 
 na najlepsze prace licencjackie, magisterskie i doktorskie 

 

 
 

Formularz zgłoszeniowy 
dla autorów prac  

na Konkurs Bankowego Funduszu Gwarancyjnego 
na najlepszą pracę licencjackie, magisterskie i doktorskie ogłoszony w dniu ……..… 

 
 
Imię i nazwisko autora pracy  

 
Adres do korespondencji, telefon, adres 
e-mail 

 

Tytuł pracy  
licencjackiej/magisterskiej/doktorskiej* 

 
 
 

Uzyskana ocena z pracy 
licencjackiej/magisterskiej/doktorskiej*  

 
 

Uczelnia, Wydział, Instytut  

Data obrony pracy  
licencjackiej/magisterskiej/doktorskiej* 

 
 

 
 
 

OŚWIADCZENIE AUTORA PRACY 
 
Oświadczam, że jestem autorem pracy licencjackiej/magisterskiej/doktorskiej* zgłoszonej na Konkurs 
Bankowego Funduszu Gwarancyjnego na najlepsze prace licencjackie, magisterskie i doktorskie, 
ogłoszonego w dniu………….. 
 
Akceptuję warunki Regulaminu Konkursu Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, stanowiącego 
załącznik do uchwały nr …/GP/2013 Zarządu Bankowego Funduszu Gwarancyjnego z dnia ….. 
……2013 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Konkursu Bankowego Funduszu Gwarancyjnego na 
najlepsze prace licencjackie, magisterskie i doktorskie, a także deklaruję swój udział  w Konkursie na 
warunkach określonych w Regulaminie Konkursu Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.  
 
Wyrażam zgodę na przechowywanie i przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą 
z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. 
zm.) w celach niezbędnych do promocji i realizacji czynności związanych z Konkursem Bankowego 
Funduszu Gwarancyjnego na najlepsze prace licencjackie, magisterskie i doktorskie.  

 
 
 
                 ......................................................                                           ...................................................... 
                             miejscowość, data                 czytelny podpis autora pracy 
 
 
 

*niepotrzebne skreślić 
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