
UCHWAŁA NR 145/2021
KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO

z dnia 16 kwietnia 2021 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie kontynuacji Konkursu o Nagrodę Przewodniczącego 
Komisji Nadzoru Finansowego za najlepszą pracę doktorską z zakresu rynku 

finansowego

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3, 3a i 4 oraz art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 21 lipca 2006 r. 
o nadzorze nad rynkiem finansowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 2059) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr 172/2019 Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 23 kwietnia 2019 r. 
w sprawie kontynuacji Konkursu o Nagrodę Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego 
za najlepszą pracę doktorską z zakresu rynku finansowego w załączniku do uchwały 
wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 5 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. W skład Kapituły Konkursu wchodzą: Przewodniczący Kapituły Konkursu, 
Sekretarz Kapituły Konkursu oraz nie więcej niż dziesięciu członków Kapituły 
Konkursu.”;

2) w § 9:

a) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Zgłoszenie należy złożyć w Kancelarii Ogólnej (Biurze Podawczym) Urzędu 
Komisji, przesłać przesyłką pocztową przez operatora wyznaczonego w  
rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2020 
r. poz. 1041) na adres korespondencyjny Urzędu Komisji, z dopiskiem na 
kopercie „Konkurs na pracę doktorską (Departament Komunikacji Społecznej)”, 
albo przesłać za pomocą ePUAP na elektroniczną skrzynkę podawczą Komisji 
Nadzoru Finansowego, w terminie do dnia 16 sierpnia danego roku, w którym 
ogłoszono Konkurs. O zachowaniu terminu decyduje odpowiednio: data 
złożenia zgłoszenia w Kancelarii Ogólnej (Biurze Podawczym) Urzędu Komisji, 
data nadania przesyłki w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego 
w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe, albo data 
wprowadzenia zgłoszenia do systemu teleinformatycznego Urzędu Komisji.”;

b) po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu: 

„3a. W przypadku dokonywania zgłoszenia za pomocą ePUAP na elektroniczną 
skrzynkę podawczą Komisji Nadzoru Finansowego:

1) formularz zgłoszeniowy, o którym mowa w  ust. 2 pkt 1, oraz streszczenie 
pracy doktorskiej, o którym mowa w  ust. 2 pkt 3, w postaci dokumentów 



elektronicznych opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, 
podpisem zaufanym albo podpisem osobistym,

2) odstępuje się od wymogu złożenia wersji papierowej (wydruku) pracy 
doktorskiej,

3) kopię dokumentu potwierdzającego nadanie stopnia naukowego doktora 
w oparciu o zgłaszaną pracę przekazuje się w formie odwzorowania 
cyfrowego (skanu),

4) opinię o pracy doktorskiej (rekomendację), o której mowa w ust. 2 pkt 5, 
w przypadku gdy jej oryginał ma postać papierową, przekazuje się 
w formie odwzorowania cyfrowego (skanu)

– przy czym organizator Konkursu może w każdym czasie zażądać 
przedstawienia oryginałów dokumentów, o których mowa w pkt 3 i 4, 
przekazanych w formie odwzorowania cyfrowego (skanu).”.

§ 2. Osoby wchodzące w skład Kapituły Konkursu o Nagrodę Przewodniczącego Komisji 
Nadzoru Finansowego za najlepszą pracę doktorską z zakresu rynku finansowego w dniu 
wejścia w życie niniejszej uchwały pozostają członkami Kapituły.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W imieniu Komisji Nadzoru Finansowego

Jacek Jastrzębski

Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego
/podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/
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