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ZASADY DZIAŁANIA KAPITUŁY
Konkursu Verba Veritatis

I.

Organizacja i skład Kapituły

1. Kapituła Konkursu na najlepszą pracę z zakresu etyki biznesu „Verba Veritatis” działa zgodnie
z Regulaminem Konkursu oraz niniejszymi Zasadami.
2. Członków Kapituły powołują działający w porozumieniu Organizator Konkursu (Związek
Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce, dalej: „ZPF”) oraz Współorganizator Konkursu (Akademia
Leona Koźmińskiego w Warszawie, dalej: „ALK”).
3. W skład Kapituły wchodzą: Przewodniczący Kapituły, Sekretarz Kapituły oraz pozostali
członkowie. Przewodniczącego Kapituły wskazuje ALK w porozumieniu z ZPF, a Sekretarza
Kapituły wskazuje ZPF w porozumieniu z ALK.
4. Obsługę techniczną prac Kapituły zapewnia Biuro ZPF.
II. Nagrody i wyróżnienia
1. Zgodnie z Regulaminem Konkursu prace konkursowe oceniane są w trzech odrębnych kategoriach:
prace doktorskie i habilitacyjne, prace magisterskie i MBA oraz prace pozostałe (licencjackie,
inżynierskie, podyplomowe).
2. Fundatorem nagród głównych (nagrody pieniężne) jest ZPF (Fundator Główny), który dzieli pulę
tych nagród możliwie równo pomiędzy trzy kategorie.
3. Współfundatorami nagród (nagrody pieniężne lub rzeczowe) mogą być osoby fizyczne lub inne
podmioty. Nagrody te mogą być przeznaczone, zgodnie z intencją Współfundatorów i za zgodą
Kapituły, na powiększenie puli nagród głównych (ogólnej puli, wskazanej nagrody lub dodatkowej
nagrody głównej) w jednej lub kilku kategoriach, na nagrody specjalne lub na wyróżnienia.
4. W każdej kategorii przyznawane są trzy nagrody główne, za pierwsze, drugie i trzecie miejsce.
Kapituła może dokonać innego podziału, z zachowaniem zasady przyznawania trzech nagród
głównych w każdej z kategorii.
5. Przyznanie większej liczby nagród głównych jest możliwe w przypadku zwiększenia puli nagród
głównych przez Fundatora Głównego, Współfundatora lub Współfundatorów.
6. Przyznanie mniejszej liczby nagród głównych w danej kategorii lub przesunięcie pomiędzy
kategoriami puli nagród głównych ufundowanych przez Fundatora Głównego wymaga jego zgody.
7. Regulamin Konkursu może przyznać Współfundatorowi nagrody specjalnej prawo oceniania prac
i przyznawania nagród specjalnych osobiście, działając w porozumieniu z Przewodniczącym
Kapituły i przy odpowiednim zastosowaniu zasad działania obowiązujących Kapitułę Konkursu, w
szczególności w zakresie oceny prac – jednak wyłącznie w zakresie prac przyjętych do właściwej
oceny po wstępnej selekcji dokonanej przez Kapitułę Konkursu.
8. W miarę możliwości (w zależności od tematyki i poziomu prac konkursowych) zaleca się, by
nagrody były przyznawane pracom o zróżnicowanej tematyce, obejmującej jak najszerszy zakres
tematyczny wyspecyfikowany w Regulaminie Konkursu.
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III. Etapy prac Kapituły
1. Kapituła ocenia prace i przyznaje nagrody oraz wyróżnienia w trzech etapach: wstępna selekcja,
właściwa ocena prac oraz podział nagród i wyróżnień.
2. Na etapie wstępnej selekcji Przewodniczący i Sekretarz Kapituły dokonują niezależnie od siebie
wyboru prac konkursowych, które będą podlegać ocenie przez całą Kapitułę, według następujących
zasad:
2.1. Każdy z tych dwóch oceniających wskazuje 15 wybranych przez siebie prac konkursowych. W
przypadku braku takiej liczby prac na wystarczająco wysokim poziomie możliwe jest
zmniejszenie tej liczby, jednak należy wskazać nie mniej niż 12 prac konkursowych.
2.2. W każdej z kategorii należy wskazać co najmniej 3 prace konkursowe, w miarę możliwości (z
uwzględnieniem jakości prac) zróżnicowane tematycznie. Jeżeli w danej kategorii zgłoszone
są tylko trzy prace, należy wskazać dwie lub trzy z nich. Jeżeli zgłoszona jest tylko jedna lub
dwie prace, należy wskazać co najmniej jedną. Łączna liczba wskazanych w ten sposób prac
we wszystkich trzech kategoriach nie może być niższa od 12 ani wyższa od 15.
2.3. Do drugiego etapu przechodzą wszystkie prace, które zostały wskazane przez przynajmniej
jednego z oceniających, w łącznej ilości nie mniejszej niż 25.
2.4. Jeśli prac wybranych ze wskazań Przewodniczącego i Sekretarza Kapituły jest mniej niż 25, to
wspólnie decydują oni o dołączeniu odpowiedniej liczby dodatkowych prac, niewskazanych
wcześniej.
2.5. Biuro ZPF opracowuje zestawienie prac konkursowych zakwalifikowanych do kolejnego
etapu, w podziale na poszczególne kategorie, po czym przekazuje to zestawienie wszystkim
członkom Kapituły, udostępniając im także wszystkie zakwalifikowane prace.
3. Na etapie właściwej oceny prac każdy z członków Kapituły ocenia wszystkie udostępnione prace,
według następujących zasad:
3.1. Prace podlegają ocenie zgodnie z kryteriami określonymi w Regulaminie Konkursu. W każdym
z kryteriów należy przyznać od 0 do 10 punktów (wartości całkowite). Zaleca się
wykorzystanie pełnej skali ocen w każdej z trzech kategorii konkursowych.
3.2. Ocena końcowa stanowi średnią ważoną (z dokładnością do jednego miejsca po przecinku)
ocen w poszczególnych kategoriach, z uwzględnieniem następujących wag:
a) wartość merytoryczna: 40%
b) znaczenie praktyczne: 20%
c) innowacyjność:
20%
d) warsztat naukowy:
20%
3.3. Biuro ZPF przygotowuje zestawienie wszystkich ocen, odrębnie dla każdej z trzech kategorii,
podając dla każdej z prac:
a) oceny końcowe wszystkich członków Kapituły, uszeregowane w kolejności od oceny
najniższej do oceny najwyższej, bez identyfikowania osób oceniających,
b) średnią wartość ocen końcowych, z dokładnością do jednego miejsca po przecinku.
3.4. Prace konkursowe w powyższym zestawieniu są uszeregowane (odrębnie dla każdej
z trzech kategorii) w kolejności od najwyższej do najniższej średniej oceny końcowej.
4. Podziału nagród i wyróżnień dokonuje Kapituła na posiedzeniu, według następujących zasad:
4.1. Kapituła przyznaje nagrody główne, może także przyznać nagrody specjalne lub wyróżnienia,
zgodnie z postanowieniami części II niniejszych Zasad.
4.2. Podstawowym kryterium ustalenia kolejności nagród w poszczególnych kategoriach są
średnie oceny końcowe w tych kategoriach, co jednak nie ogranicza swobody Kapituły w
dokonywaniu pewnych zmian w tej kolejności, ze szczególnym uwzględnieniem zalecenia
wskazanego w punkcie II.7 niniejszych Zasad.
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4.3. Członkowie Kapituły dążą do tego, by decyzje o podziale nagród i wyróżnień, a także o
poszczególnych nagrodach i wyróżnieniach były podejmowane jednomyślnie. W przypadku
trudności w uzyskaniu jednomyślności w danej sprawie, przeprowadza się głosowanie jawne,
o którego wyniku decyduje zwykła większość głosów. W przypadku równej liczby głosów za i
przeciw przeprowadza się drugie głosowanie jawne, które może być poprzedzone krótką
dyskusją, a o jego wyniku także decyduje zwykła większość głosów, jednak w przypadku
równej liczby głosów za i przeciw decyduje głos Przewodniczącego Kapituły.
4.4. Decyzja Kapituły o przyznanych nagrodach i wyróżnieniach przekazywana jest do Biura ZPF.
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