
  
 
 

  
Warszawa, 27 lutego 2015  

 

 

Regulamin przyznawania nagrody Economicus 

za najlepszą książkę z zakresu ekonomii i gospodarki 

(dalej „Regulamin”) 

 

 

§1 

Cel 

 

Nagrody Economicus (dalej „nagrody”) są przyznawane raz do roku, a ich celem jest wspieranie i 

promowanie wydawców oraz autorów, których publikacje książkowe z zakresu ekonomii i gospodarki 

wyróżniają się wysokim poziomem merytorycznym i edytorskim. 

 

§2 

Organizator 

 

Organizatorem i jednocześnie patronem konkursu jest wydawca Dziennika Gazety Prawnej, INFOR 

Biznes Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Okopowa 58/72, 01-042 Warszawa, NIP 5272575823, 

wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, Wydział XII 

Gospodarczy pod numerem KRS 307225, posiadająca kapitał zakładowy w wysokości 29 421 550,00 

PLN (dalej „Organizator”). 

 

§3 

Kapituła 

 

Z zastrzeżeniem odmiennych postanowień Regulaminu, nagrody przyznaje Kapituła. Jest ona 

powoływana przez zespół redakcyjny „Dziennika Gazety Prawnej”, a w jej skład wchodzą profesorowie 

kierunków ekonomicznych, eksperci wydawniczy, praktycy z obszaru ekonomii i gospodarki oraz 

przedstawiciele Organizatora. Skład Kapituły liczy od 5 do 12 osób. Szczegółowy skład Kapituły jest 

podawany w materiałach promocyjnych i informacyjnych konkursu oraz na stronie internetowej 

http://www.gazetaprawna.pl/economicus. 

 

§4 

Zasady przyznawania nagród 

 

1. Kategorie 

 

Nagrody przyznawane są w trzech kategoriach: (i) najlepsza książka szerząca wiedzę ekonomiczną, (ii) 

najlepszy poradnik ekonomiczny oraz (iii) najlepsze tłumaczenie zagranicznej książki ekonomicznej.  

 

2. Zgłaszanie propozycji 

 

Każdy wydawca książek o tematyce wskazanej powyżej (dalej „Wydawca”) może zgłosić do 5 

publikacji książkowych (dalej „publikacje”) do każdej kategorii, stając się tym samym Uczestnikiem, z 



  
 
 

  
zastrzeżeniem, że zgłoszenie może dotyczyć wyłącznie publikacji przez niego wydanych. Zgłaszane 

publikacje muszą spełniać następujące warunki formalne: (1) w pierwszych dwóch kategoriach 

autorem musi być obywatel Rzeczpospolitej Polskiej, (2) we wszystkich trzech kategoriach książki 

muszą być wydane w języku polskim, (3) data ukazania się nie może być wcześniejsza niż 1 kwietnia 

2014 r. W razie wątpliwości co do daty wydania, Organizator jest uprawniony do uznania, że 

publikacje zostały przed 1 kwietnia 2014 roku. Wydawca jest zobowiązany do przesłania 

Organizatorowi 12 egzemplarzy recenzenckich każdej ze zgłaszanych publikacji. Przesyłka powinna 

być oznakowana nazwą Economicus. 

 

3. Etapy 

 

Nagrody przyznawane są dwuetapowo. Pierwszy etap to etap nominacji, a drugi to etap wyboru 

Laureatów. 

 

4. Nominacje 

 

Na tym etapie redaktorzy merytoryczni Dziennika Gazety Prawnej dokonują wstępnej selekcji i 

przedstawiają Kapitule tzw. długą listę składającą się z nie więcej niż 10 publikacji dla każdej kategorii. 

Każdy z członków Kapituły spośród publikacji obecnych na długiej liście, wskazuje w każdej kategorii 

po 5, które jego zdaniem powinny przejść do dalszego etapu. Za takie wskazanie publikacja otrzymuje 

1 pkt. Suma punktów decyduje o przejściu do drugiego etapu. W efekcie powstaje tzw. krótka lista 

obejmująca po pięć publikacji każdej kategorii. To są Książki Nominowane. Będą one prezentowane i 

promowane na łamach Dziennika Gazety Prawnej, aż do ogłoszenia wyników końcowych. 

 

5. Wybór Laureatów 

 

W etapie drugim, każdy z członków Kapituły, po zapoznaniu się z Książkami Nominowanymi, wskazuje 

w każdej kategorii po 3 Książki Nominowane, przy czym są one ułożone w rankingu, gdzie za pierwsze 

miejsce członek Kapituły przyznaje 3 pkt., za drugie – 2 pkt., a za trzecie – 1 pkt. Publikacje, które w 

swoich kategoriach otrzymają sumarycznie największą liczbę punktów, zostają laureatami nagród  

(„Laureat”). 

 

6. Nagroda 

 

Zdobywca pierwszego miejsca w wyłonionego z kategorii (i) oraz (ii) otrzyma nagrodę pieniężną w 

wysokości 4.000 zł netto. Fundatorem nagrody jest PKO Bank Polski. Organizator może nawiązać 

współpracę redakcyjną ze zdobywcami pierwszych miejsc we wszystkich kategoriach. Laureaci 

otrzymają specjalne dyplomy Economicus.  

 

 

§5  

Inne 

 

1. Uczestnictwo w konkursie jest bezpłatne i dobrowolne. 



  
 
 

  
2. Wydawcy mogą nadsyłać zgłoszenia publikacji w terminie od dnia [1 marca 2015 r.] do  dnia 20 

marca 2015 r. O zachowaniu terminu decyduje moment dostarczenia do siedziby Organizatora 12 

egzemplarzy recenzenckich publikacji. 

3. O wynikach etapu nominacji Uczestnicy są informowani w formie pisemnej , e-mailowej lub 

telefonicznej. 

4. Uczestnik ma prawo w każdej chwili wycofać się z udziału w konkursie. 

5. Organizator nie zwraca nadesłanych publikacji. 

6. Przesyłając zgłoszenie publikacji, Uczestnik tym samym wyraża zgodę na wykorzystanie ich w 

przekazach promujących nagrodę i materiałach prezentujących Książki Nominowane i Laureatów, 

a także wykorzystanie znaków graficznych, nazw i innych treści do których Uczestnik posiada 

prawa, związanych ze zgłoszoną publikacją. 

7. Uroczysta gala, na której zostaną ogłoszone końcowe wyniki i wręczone Laureatom dyplomy 

Economicus oraz nagrody pieniężne odbędzie się 15 maja 2015 w Warszawie podczas 

Warszawskich Targów Książki. W przypadku nieobecności Laureata, ww. nagrody zostaną 

przekazane w sposób uzgodniony przez Organizatora z Laureatem. 

8. Organizatorowi przysługuje prawo do weryfikacji danych Laureata oraz żądania podania przez 

Laureata wszelkich danych koniecznych do realizacji obowiązków Organizatora przewidzianych w 

Regulaminie oraz powszechnie obowiązujących przepisach prawa. 

 

§6 

Ochrona danych osobowych 

 

1. Uczestnicy, podając swoje dane osobowe, wyrażają zgodę i upoważniają Organizatora do 

przetwarzania tych danych osobowych dla celów organizacji konkursu, wydania przyznanych 

nagród oraz innych prawnie usprawiedliwionych celów Organizatora. 

2. Administratorem danych osobowych jest Organizator. Dane osobowe mogą być udostępniane 

spółkom z grupy kapitałowej Infor lub podmiotom współpracującym. 

3. Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych, prawo poprawy 

treści swoich danych osobowych oraz prawo żądania zaprzestania przetwarzania ich danych 

osobowych. 

4. Organizator informuje, iż podane 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.) 

5.  Wszelką korespondencję w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych Uczestnik 

powinien kierować listem poleconym na adres: 

INFOR BIZNES Sp. z o.o., ul. Okopowa 58/72, 01-042 Warszawa, z dopiskiem Economicus lub  

wysyłając e-mail na adres: economicus@gazetaprawna.pl lub sylwia.szarfenberg@infor.pl  

 

§7 

Zmiany w Regulaminie 

 

1. Organizator może dokonywać zmian w Regulaminie z wyłączeniem okresu od 1 kwietnia 2015 r. 

do momentu ogłoszenia wyników. 

2. Wszelkie informacje o konkursie zawarte w jakichkolwiek materiałach promocyjnych i 

reklamowych mają jedynie charakter pomocniczy, natomiast zakres uprawnień Uczestników i 

Organizatora regulowany i oceniany jest na podstawie zapisów Regulaminu. 

 

mailto:sylwia.szarfenberg@infor.pl

