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Regulamin 
XX edycji Konkursu na pracę pisemną,   

organizowanego w roku szkolnym 2021/2022 

 
 

Na podstawie § 6 ust. 2 uchwały nr 32/2011 Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia 

9 czerwca 2011 r. w sprawie zasad prowadzenia działalności edukacyjnej przez Narodowy 
Bank Polski (ze zm.) ustala się, co następuje: 

 

§ 1 
 

1. Niniejszy regulamin, zwany dalej „Regulaminem”, określa zasady przeprowadzenia  

XX edycji Konkursu na pracę pisemną o tematyce ekonomicznej, organizowanego w roku 
szkolnym 2021/2022, zwanego dalej „Konkursem”. 

2. Organizatorem Konkursu jest Narodowy Bank Polski, zwany dalej „NBP”. 

3. Konkurs organizowany jest raz do roku. 
 

§ 2 

 
1. NBP ogłasza Konkurs w dwóch kategoriach:  

1) VII i VIII klasy szkół podstawowych; 

2) szkoły ponadpodstawowe (średnie); 

na temat: Wielcy Polscy Ekonomiści też byli nastolatkami… Obejrzyj film nbp.pl/ekonomisci i wybierz 

bohatera swojej pracy. Jakie wydarzenia i obserwacje ekonomiczne z czasów młodości mogły skłonić 

wybranego przez Ciebie ekonomistę do zainteresowania się tą tematyką? A co Ciebie intryguje w tym 
obszarze? 

2. Celem Konkursu jest pogłębienie zainteresowań młodzieży ekonomią, sprawdzenie 

umiejętności praktycznego wykorzystania wiedzy ekonomicznej oraz zachęcenie dyrekcji 
i nauczycieli VII i VIII klas szkół podstawowych oraz szkół ponadpodstawowych  

do wdrażania w nauczaniu ekonomii elementów praktycznych, kształtujących umiejętność 

funkcjonowania uczniów w warunkach gospodarki rynkowej. 
 

§ 3 

 
W Konkursie mogą wziąć udział uczniowie VII i VIII klas szkół podstawowych oraz szkół 

ponadpodstawowych (średnich, z wyłączeniem szkół dla dorosłych), uczęszczający do 

publicznych i niepublicznych placówek w roku szkolnym 2021/2022 (dalej: „Uczestnik 
Konkursu” albo „Uczestnicy Konkursu”, a w przypadku uzyskania statusu laureata – 

„Laureat” albo „Laureaci”). 

 
§ 4 

 

1. Praca nadesłana na Konkurs (dalej: „Praca” albo „Prace”) musi być przygotowana 
samodzielnie przez jednego ucznia (dalej: „Autor”). Pod tym względem zostanie 

sprawdzona w Internetowym Systemie Antyplagiatowym Plagiat.pl. 

2. Wymagane jest, aby opiekunem Pracy był nauczyciel zatrudniony w szkole, do której jej 
Autor uczęszcza w roku szkolnym 2021/2022 (dalej: „Nauczyciel” albo „Nauczyciele”). Do 

zadań Nauczyciela należy udzielenie pomocy Autorowi oraz sprawdzenie Pracy pod 

http://www.nbp.pl/ekonomisci
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względem merytorycznym i formalnym, czego potwierdzeniem jest recenzja Nauczyciela 

sporządzona według wzoru stanowiącego Załącznik nr 1a do Regulaminu. 
3. Konieczne jest, aby Praca spełniała następujące warunki: 

1) napisana w języku polskim; 

2) o objętości nie mniejszej niż 5 stron formatu A4 i nie większej niż 10 stron formatu A4 
(z uwzględnieniem pkt 4) – może zawierać elementy graficzne, np. zdjęcia, wykresy 

itp.; 

3) na stronie Pracy powinno znajdować się nie mniej niż 1200 znaków tekstu, nie licząc 
spacji, rozmiar odstępów między wierszami 1,5 pkt, czcionki 12 pkt, jej typ Times New 

Roman lub Arial; 

4) zawierająca spis bibliograficzny i/lub przypisy wszystkich pozycji książkowych, 
artykułów, aktów prawnych, stron internetowych itp., które Autor wykorzystał 

w pracy; 

5) zapisana w formacie tekstowym doc, docx, odt lub rtf. 
4. Pracę wraz z załącznikami należy przekazać do NBP wyłącznie poprzez elektroniczny 

formularz zgłoszeniowy zamieszczony na stronie www.nbp.pl/konkursy (dalej: 

„Formularz zgłoszeniowy” albo „Formularze zgłoszeniowe”), w terminie do  
12 października 2021 r. 

 

§ 5 
 

1. Poprzez zaznaczenie odpowiednich pól Formularza zgłoszeniowego pełnoletni Uczestnik 

Konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych na potrzeby 

Konkursu.  

2. W przypadku niepełnoletniego Uczestnika Konkursu do Formularza zgłoszeniowego 

należy załączyć zeskanowane lub sfotografowane oświadczenie, własnoręcznie podpisane  

przez jego rodzica / opiekuna prawnego, zgodnie z ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. 

Kodeks cywilny (Dz. U. z 2020 r. poz. 1740 z późn. zm.), sporządzone według wzoru 

stanowiącego Załącznik nr 2 do Regulaminu. 

3. Poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola Formularza zgłoszeniowego pełnoletni 

Uczestnik Konkursu oświadcza, że poinformował o zasadach ochrony danych osobowych 

swojego Nauczyciela, w tym o udostępnieniu jego danych osobowych w sposób wskazany 

w § 7 ust. 4.  

4. W przypadku niepełnoletniego Uczestnika Konkursu obowiązek informacyjny w zakresie 

ochrony danych osobowych w stosunku do Nauczyciela spoczywa na rodzicu / opiekunie 

prawnym Uczestnika Konkursu, który składa własnoręcznie podpisane oświadczenie 

według wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do Regulaminu. Niniejsze oświadczenie, 

zeskanowane lub sfotografowane, należy załączyć do Formularza zgłoszeniowego.  

5. Uczestnik Konkursu załącza do Formularza zgłoszeniowego zeskanowaną lub 

sfotografowaną wersję własnoręcznie podpisanej przez Nauczyciela recenzji Pracy oraz 

jego zgodę na przetwarzanie danych osobowych podanych w Formularzu 

zgłoszeniowym, sporządzone odpowiednio według wzoru stanowiącego Załącznik  

nr 1a i Załącznik nr 1b do Regulaminu. 

6. Stosownie do art. 6 w związku z art. 7 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 

(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku  

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych 

oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej 

„RODO”, podstawą prawną przetwarzania przez NBP danych osobowych Uczestników 

http://www.nbp.pl/konkursy
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Konkursu, w przypadku uczestników niepełnoletnich – ich rodziców albo opiekunów 

prawnych, oraz ich Nauczycieli, w tym udostępnienia imion i nazwisk Laureatów oraz ich 

Nauczycieli na stronie www.nbp.pl i/lub kanałach NBP w mediach społecznościowych, 

jest zgoda osób, których te dane dotyczą.  

7. Zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych  
(Dz. U. z 2021 r. poz. 1062) podstawą opublikowania wizerunku Laureatów oraz ich 

Nauczycieli na stronie www.nbp.pl i/lub kanałach NBP w mediach społecznościowych jest 

zgoda udzielona na podstawie oświadczenia według wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 
do Regulaminu.  

8. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu / Laureatów, ich rodziców / 

opiekunów prawnych oraz Nauczycieli, jest NBP z siedzibą w Warszawie, przy  
ul. Świętokrzyskiej 11/21, 00-919 Warszawa.  

9. NBP zapewnia kontakt z inspektorem ochrony danych w NBP za pośrednictwem adresu 

poczty elektronicznej iod@nbp.pl lub drogą pocztową pod adresem administratora danych 
osobowych. Szczegółowe informacje dotyczące inspektora ochrony danych znajdują się na 

stronie www.nbp.pl/RODO oraz w miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie NBP. 

10.  Dane osobowe Laureatów Konkursu, ich rodziców / opiekunów prawnych oraz 
Nauczycieli, w tym podane przez nich numery rachunku bankowego, będą przetwarzane 

przez NBP po zakończeniu Konkursu na podstawie odrębnych przepisów regulujących 

daniny publiczne.  
11. Uczestnik Konkursu albo – w przypadku uczestnika niepełnoletniego – jego rodzic / 

opiekun prawny przed posiedzeniem Kapituły może żądać usunięcia swoich danych 

osobowych, co jest równoznaczne z wycofaniem jego udziału w Konkursie.   
12.  Prace Laureatów wraz z dotyczącymi ich Formularzami zgłoszeniowymi z załącznikami, 

o których mowa w Regulaminie, będą przechowywane w NBP jako dokumentacja 

Konkursu.  
13.  W przypadku przekazania przez NBP Laureatom i/lub ich Nauczycielom upominków, co 

będzie powodować po stronie NBP obowiązki na gruncie przepisów regulujących daniny 

publiczne, ich dane osobowe będą przetwarzane przez NBP po zakończeniu Konkursu  
w celach ewidencyjnych.  

14.  Dane osobowe Uczestników Konkursu, zarówno niebędących Laureatami, jak  

i Laureatów, w przypadku uczestników niepełnoletnich – ich rodziców / opiekunów 
prawnych oraz Nauczycieli, będą przetwarzane w następujących celach:  

a) udziału w Konkursie, w tym ewentualnej publikacji na stronie www.nbp.pl i/lub 

kanałach NBP w mediach społecznościowych, na podstawie Regulaminu,  

b) wykonania obowiązków spoczywających na NBP na podstawie przepisów 

regulujących daniny publiczne, w związku z organizacją Konkursu.  

15.  Dane będą przetwarzane przez okres, licząc od początku roku następującego po roku,  
w którym Konkurs był realizowany:  

1) dla celu określonego w ust. 14 lit. a): przez 2 lata od zakończenia Konkursu,  

2) dla celu określonego w ust. 14 lit. b): nie dłuższy niż 6 lat od zakończenia Konkursu.  

16. Uczestnikom Konkursu / Laureatom, w przypadku uczestników niepełnoletnich – ich 

rodzicom / opiekunom prawnym oraz Nauczycielom przysługuje prawo żądania dostępu 

do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, 
prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi na 

przetwarzanie danych do organu nadzorczego: Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych z siedzibą przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. Skorzystanie z prawa do 
usunięcia danych jest nieskuteczne po posiedzeniu Kapituły Konkursu. 

http://www.nbp.pl/
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17. Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych może nastąpić w dowolnym 

momencie, ale nie ma to wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego 

dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

18. W przypadku uzyskania statusu Laureata jego dane osobowe oraz dane jego Nauczyciela 

będą ujawnione po rozstrzygnięciu Konkursu: Członkom Kapituły oraz uczestnikom Gali 

finałowej (dalej: „Gala”). Ujawnienie danych Laureatów Konkursu i ich Nauczycieli 

użytkownikom strony www.nbp.pl i/lub kanałów NBP w mediach społecznościowych 

następuje na podstawie odrębnie wyrażonej zgody. 

19. Żadne dane osobowe nie będą wykorzystywane do podejmowania zautomatyzowanych 

decyzji w indywidualnych przypadkach, w tym do profilowania. 

 
§ 6 

 

1. Z chwilą nadesłania Pracy jej Autor lub – w przypadku niepełnoletniego Uczestnika 

Konkursu – rodzic albo opiekun prawny, przenosi nieodpłatnie na NBP majątkowe prawa 

autorskie do korzystania i rozporządzania utworem będącym przedmiotem Pracy 

dotyczące niżej wskazanych pól eksploatacji: 

1) utrwalenie, powielenie, wprowadzenie do obrotu egzemplarzy pracy celem 

weryfikacji formalnej i merytorycznej,  

2) rozpowszechnienie poprzez zamieszczenie na stronie internetowej całości lub 
fragmentów, wykorzystanie w materiałach NBP (Autor każdorazowo zostanie 

poinformowany przez NBP o takiej ewentualności). 

2. Prace konkursowe są poddawane analizie zgodnie z „Instrukcją interpretacji Raportu 

podobieństwa” serwisu Plagiat.pl. Praca zakwalifikowana przez serwis Plagiat.pl jako 

plagiat jest odrzucana na etapie oceny formalnej dokonywanej przez NBP. 

 

§ 7 

 

1. Oceny formalnej Pracy, zgodnie z § 4 ust. 1-3 i § 6 ust. 2, dokonują pracownicy NBP.   

2. Po stwierdzeniu, że Praca jest poprawna pod względem formalnym, NBP usuwa z niej 

dane Autora oraz dane Nauczyciela i nadaje jej numer kodujący. Ww. zmiany nie naruszą 

treści i formy Pracy. 

3. Prace, które nie spełniają wymogów formalnych określonych Regulaminem, zostają 

odrzucone na etapie oceny formalnej dokonywanej przez NBP. 

4. Formularze zgłoszeniowe po zakończeniu Konkursu zostaną zniszczone, z zastrzeżeniem 

§ 5 ust. 13-14 Regulaminu. 

 

§ 8 
 

1. Po zakończeniu etapu oceny formalnej, oceny merytorycznej Prac, w kategoriach 

określonych w § 2 ust. 1, dokonuje Kapituła Konkursu, zwana dalej „Kapitułą”, której 
członków powołuje stosownie do sprawowanego nadzoru Prezes NBP, wiceprezes NBP albo 

upoważniony członek Zarządu NBP.  

2. Kapituła pracuje zgodnie z Regulaminem prac Kapituły. 
3. Skład Kapituły jest ogłaszany na stronie www.nbp.pl i/lub kanałach NBP w mediach 

społecznościowych. 

http://www.nbp.pl/
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4. Kapituła, oceniając Prace, zwraca uwagę na umiejętność praktycznego wykorzystania 

posiadanej przez Autora wiedzy ekonomicznej i rozumienie podstawowych zagadnień 
mikro i makroekonomii. W szczególności Kapituła bierze pod uwagę następujące kryteria: 

1) zgodność z tematyką Konkursu, 

2) zawartość merytoryczną Pracy,  
3) pomysłowość Autora, 

4) styl i język Pracy. 

5. Kapituła otrzymuje do oceny Prace zakodowane.  
6. Pisemnymi recenzjami oceniającego członka Kapituły opatrzone są jedynie Prace, które 

przechodzą do drugiego etapu oceny merytorycznej Konkursu.  

7. Decyzje Kapituły są wiążące, ostateczne i nie podlegają zmianom. 
 

§ 9 

 
1. Kapituła przyznaje Laureatom nagrody i wyróżnienia w dwóch kategoriach określonych 

w § 2 ust. 1: 

1) za zajęcie pierwszego miejsca: nagrodę pieniężną w wysokości 4000 zł brutto; 
2) za zajęcie drugiego miejsca: nagrodę pieniężną w wysokości 3500 zł brutto; 

3) za zajęcie trzeciego miejsca: nagrodę pieniężną w wysokości 3000 zł brutto; 

4) trzy wyróżnienia pieniężne: w wysokości po 1500 zł brutto każde. 
2. Kapituła może zadecydować o innym podziale nagród i wyróżnień bez podania przyczyny. 

3. Wartości nagród i wyróżnień, wymienione w ust. 1, zostaną wypłacone po pomniejszeniu 

o wszystkie należności publicznoprawne, które NBP obowiązany jest pobrać jako płatnik 
na podstawie przepisów powszechnie obowiązujących. 

4. Nauczycielom Laureatów Kapituła przyznaje następujące świadczenia pieniężne: 

1) za zajęcie przez Laureata pierwszego miejsca: w wysokości 2000 zł brutto; 
2) za zajęcie przez Laureata drugiego miejsca: w wysokości 1800 zł brutto; 

3) za zajęcie przez Laureata trzeciego miejsca: w wysokości 1600 zł brutto; 

4) za otrzymanie przez Laureata wyróżnienia: w wysokości 1200 zł brutto. 

5. Laureaci, w przypadku Laureata niepełnoletniego – jego rodzic / opiekun prawny oraz ich 

Nauczyciele, zobowiązani są do podania danych osobowych, w tym numeru rachunku 

bankowego, niezbędnych do wypłaty nagrody / wyróżnienia / świadczenia pieniężnego, 

wypełniając formularz, którego wzór stanowi Załącznik nr 3 do Regulaminu. 

 

§ 10 
 

1. Konkurs realizowany jest według następującego harmonogramu: 

1) ogłoszenie Konkursu: 1 września 2021 r.; 
2) termin nadsyłania Prac: do 12 października 2021 r.; 

3) ogłoszenie wyników Konkursu: grudzień 2021 r.  

2. Po zakończeniu obrad Kapituły, NBP kontaktuje się wyłącznie z Laureatami oraz ich 
Nauczycielami w celu poinformowania ich o terminie Gali.  

3. Informacja o zajętym miejscu zostanie ogłoszona na Gali, na którą zostaną zaproszeni 

Laureaci wraz z ich Nauczycielami, a w przypadku Laureata niepełnoletniego – również 
rodzice / opiekunowie prawni. 

4. Imiona i nazwiska Laureatów oraz ich Nauczycieli, a także informacje o szkole Laureata 

zostaną podane na stronie www.nbp.pl i/lub kanałach NBP w mediach społecznościowych.  
5. W przypadku braku możliwości organizacji Gali, Laureaci oraz ich Nauczyciele zostaną 

bezzwłocznie poinformowani o przyznanych nagrodach, wyróżnieniach i świadczeniach 

http://www.nbp.pl/
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pieniężnych korespondencyjnie, a wyniki Konkursu zostaną ogłoszone na stronie 

www.nbp.pl i/lub kanałach NBP w mediach społecznościowych. 
 

§ 11 

 
1. Przystępując do Konkursu Uczestnicy Konkursu oraz ich Nauczyciele potwierdzają tym 

samym znajomość oraz akceptację Regulaminu. 

2. NBP zastrzega sobie prawo do odwołania Konkursu bez podania przyczyn. 
3. NBP zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu.  

4. Nowy Regulamin obowiązuje od momentu opublikowania na stronie www.nbp.pl. 

5. Informacja o zmianie Regulaminu zostanie bezzwłocznie wysłana przez NBP do 
Uczestnika Konkursu, który zgłosił Pracę do udziału w Konkursie, a w przypadku 

niepełnoletniego Uczestnika Konkursu do jego rodzica / opiekuna prawnego, oraz 

Nauczyciela na adresy do korespondencji lub adresy e-mail, wskazane w Formularzu 
zgłoszeniowym. 

6. Zmiana Regulaminu może stanowić podstawę do wycofania Pracy z udziału w Konkursie, 

o czym Uczestnik Konkursu, a w przypadku niepełnoletniego Uczestnika Konkursu jego 
rodzic / opiekun prawny, zobowiązuje się powiadomić NBP najpóźniej do 26.10.2021 r. na 

adres: Departament Edukacji i Wydawnictw, Narodowy Bank Polski, ul. Świętokrzyska 

11/21, 00-919 Warszawa lub mailowo na adres: mlodziez@nbp.pl, z dopiskiem XX edycja 
Konkursu na pracę pisemną, przy czym decyduje data wpływu rezygnacji do NBP. Jeśli 

Uczestnik Konkursu, a w przypadku niepełnoletniego Uczestnika Konkursu jego rodzic / 

opiekun prawny nie przekaże rezygnacji w terminie i we wskazany sposób, przyjmuje się, 
że zaakceptował zmieniony Regulamin. 

 

§ 12 
 

Regulamin wchodzi w życie w dniu 1 września 2021 roku. 

http://www.nbp.pl/
http://www.nbp.pl/
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ZAŁĄCZNIK NR 1a (należy dołączyć do Formularza zgłoszeniowego) 

 

Wzór 
Recenzja Pracy  

(wypełnia Nauczyciel) 

 
…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

Recenzja świadczy o weryfikacji przez 
Nauczyciela Pracy pod względem 

merytorycznym i formalnym. 

Nieprzesłanie podpisanej własnoręcznie 
przez Nauczyciela recenzji uniemożliwi 

wzięcie udziału w Konkursie. 

 
 

 

 (Czytelny podpis Nauczyciela) 
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ZAŁĄCZNIK NR 1b (należy dołączyć do Formularza zgłoszeniowego) 

Wzór 

 

OŚWIADCZENIE NAUCZYCIELA 

 
Ja ………………………………………. (imię i nazwisko), zapoznałem się z zapisami Regulaminu 

XX edycji Konkursu na pracę pisemną o tematyce ekonomicznej, organizowanego w roku 

szkolnym 2021/2022, który jest dostępny na stronie internetowej www.nbp.pl, w tym  

z informacją o przetwarzaniu moich danych osobowych. 

 

Źródłem pozyskania moich danych osobowych przez NBP są: moja osoba oraz Formularz 

zgłoszeniowy, o którym mowa w § 4 ust. 4 Regulaminu, przekazany NBP przez Uczestnika 

Konkursu, a w przypadku niepełnoletniego Uczestnika Konkursu - przez jego rodzica / 

opiekuna prawnego.  

 

Przetwarzane będą następujące kategorie moich danych osobowych: imię i nazwisko, numer 

telefonu, nazwa i adres miejsca pracy (szkoły), nauczane przedmioty, adres e-mail, podpis,  
a w przypadku rozliczenia Konkursu dodatkowo: adres zamieszkania (ulica, nr domu/lokalu, 

kod, miejscowość, województwo, gmina, powiat) oraz data i miejsce urodzenia, PESEL, 

nr konta bankowego (zależnie od wartości upominku w przypadku, gdy Autor / Uczestnik 
Konkursu uzyskał status Laureata). 

……..…………………………… 

data i czytelny podpis Nauczyciela 

 

 

 

 

http://www.nbp.pl/
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ZAŁĄCZNIK NR 2 (należy dołączyć do Formularza zgłoszeniowego) 

 

Wzór  

Oświadczenie rodzica albo opiekuna prawnego 

niepełnoletniego Uczestnika Konkursu  
 

Wyrażam zgodę na udział …………………………… (imię i nazwisko Uczestnika Konkursu) w XX edycji 

Konkursu na pracę pisemną o tematyce ekonomicznej, organizowanego w roku szkolnym 
2021/2022 przez NBP, i przyjmuję warunki Konkursu zawarte w Regulaminie.   

 

Wyrażam zgodę na dokonanie czynności, o których mowa w § 5 ust. 2, 4 i 5 Regulaminu. 
 

Oświadczam, że ………………………………………..……. (imię i nazwisko Uczestnika Konkursu) jest 

Autorem Pracy zgłoszonej do Konkursu.    
 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych ……………………………………….…. 

(imię i nazwisko Uczestnika Konkursu) przez NBP z siedzibą w Warszawie, przy ul. Świętokrzyskiej  
11/21 w zakresie niezbędnym dla potrzeb realizacji Konkursu, zgodnie z Regulaminem. 

 

Oświadczam, że poinformowałem/poinformowałam1 Nauczyciela o celu, zakresie i zasadach 
udostępnienia jego danych osobowych na rzecz NBP oraz uzyskałem/uzyskałam2 jego zgodę 

na to udostępnienie. 

 

 

Zgoda rodzica albo opiekuna prawnego jest 

wymagana, jeżeli Uczestnik Konkursu nie 

ukończył 18 lat. Nieprzesłanie podpisanego 

własnoręcznie oświadczenia uniemożliwi 

wzięcie udziału w Konkursie. 

 

 

 

 
(Czytelny podpis rodzica / opiekuna prawnego 

Uczestnika Konkursu) 

 

 
 

  

 
1 Wybrać właściwe, a niepotrzebne skreślić.  
2 Wybrać właściwe, a niepotrzebne skreślić. 
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ZAŁĄCZNIK NR 3 (należy dostarczyć do NBP po wyłonieniu Laureata) 

 

Wzór 
Formularz przekazania danych osobowych niezbędnych do wypłaty nagrody / 

wyróżnienia / świadczenia pieniężnego,  

przyznanej(-go) w XX edycji Konkursu na pracę pisemną o tematyce ekonomicznej, 
organizowanego w roku szkolnym 2021/2022 przez NBP, 

w celu rozliczenia oraz w celu opublikowania imienia i nazwiska oraz 

wizerunku na stronie www.nbp.pl i/lub kanałach NBP w mediach społecznościowych. 
 

Dane Laureata/Nauczyciela 

Imię i nazwisko  

Adres zamieszkania (ulica, nr 

domu/lokalu,  
kod pocztowy, miejscowość, 

województwo, gmina, powiat) 

 

Data i miejsce urodzenia  

PESEL  

Numer konta bankowego 3  

Urząd Skarbowy (nazwa, ulica, 

kod pocztowy, miejscowość) 

 

Dane rodzica / opiekuna prawnego Laureata4 

Imię i nazwisko  

PESEL  
 

 

……………………………………………………………. 

(imię i nazwisko osoby przekazującej dane: Laureata, 

jego rodzica albo opiekuna prawnego, Nauczyciela) 

 

 

Zgoda na wykorzystanie wizerunku Laureatów oraz ich Nauczycieli  

 

Wyrażam zgodę na opublikowanie moich danych osobowych / danych mojego niepełnoletniego 

dziecka / podopiecznego5 przez Narodowy Bank Polski z siedzibą w Warszawie, przy  

ul. Świętokrzyskiej 11/21, w zakresie imienia i nazwiska, wizerunku, nazwy i siedziby szkoły, 

numeru klasy w roku szkolnym 2021/2022, na stronie www.nbp.pl i/lub kanałach NBP  

w mediach społecznościowych, zgodnie z Regulaminem Konkursu. 

 

 
……………………………………………………………. 

(imię i nazwisko osoby przekazującej dane: Laureata, 

 jego rodzica lub opiekuna prawnego, Nauczyciela)6 

 
3 W przypadku, gdy Uczestnik Konkursu nie posiada własnego konta bankowego, należy wskazać numer konta 

jego rodzica albo opiekuna prawnego. 
4 Należy wypełnić, jeśli Laureat nie jest pełnoletni. Niepotrzebne skreślić.  
5 Wybrać właściwą opcję, a niepotrzebne skreślić.   
6 Brak złożenia podpisu jest równoznaczny brakiem wyrażenia zgody na publikację danych osobowych Laureata, 

Nauczyciela. 

http://www.nbp.pl/
http://www.nbp.pl/

