
 
 REGULAMIN KONKURSU nagrody Polskiego Stowarzyszenia Aktuariuszy  

§ 1  
Organizatorem konkursu jest Polskie Stowarzyszenie Aktuariuszy (zwane dalej 
Organizatorem). W imieniu Organizatora konkurs przeprowadza trzyosobowy zespół 
wskazany przez Zarząd Organizatora.  
§ 2  
Przedmiotem konkursu jest wyłonienie najlepszej pracy prezentowanej na konferencji OKA  
o istotnym znaczeniu dla praktyki nauk aktuarialnych. Celem konkursu jest zwiększenie 
współpracy naukowców publikujących prace z dziedziny nauk aktuarialnych z praktykami 
wykonującymi zawód aktuariusza. 
§ 3  
1. Organizator ustanawia nagrodę za najlepszą pracę o istotnym znaczeniu dla praktyki 
nauk aktuarialnych.  Wysokość nagrody wynosi 2 000 PLN (dwa tysiące złotych).  
2. Nagroda przyznawana jest po przeprowadzeniu konkursu.  
 
§ 4  
1. Do konkursu można zgłaszać prace, zaakceptowane do prezentacji na konferencji OKA 
których tematyka może mieć istotne znaczenie dla praktyki nauk aktuarialnych.  

§ 5  
Uczestnikami konkursu mogą być wszystkie osoby, które nadeślą pracę na konkurs OKA w 
terminie przewidzianym przez Konferencję.  
§ 6  
1. Zgłoszenia pracy do konkursu może dokonać autor (autorzy) pracy, składając pisemne 
oświadczenie.  
2. Do konkursu mogą być przyjęte wyłącznie prace, które zostały dopuszczone do 

prezentacji na konferencji OKA.  
3. Pracę można zgłosić do konkursu tylko jeden raz.  
 
§ 7  
1. Nagrodę przyznaje Komisja Konkursowa (zwana dalej Komisją).  
2. W skład Komisji wchodzi 3 przedstawicieli Polskiego Stowarzyszenia Aktuariuszy, 

Przewodniczący Komisji oraz dwóch członków.  
3. Członków Komisji wskazuje Zarząd Polskiego Stowarzyszenia Aktuariuszy.  
4. Zadaniem Komisji jest:  

1) ocena zgłoszonych prac;  
2) wybór laureatów konkursu.  

 

§ 8  
Przy wyłanianiu laureatów konkursu Komisja bierze pod uwagę w szczególności:  

1) praktyczne znaczenie pracy dla praktyki nauk aktuarialnych. 
2) jakość merytoryczną pracy;  

§ 9  
 

1. Komisja wyłania laureatów konkursu na posiedzeniu niejawnym.  
2. Komisja może zdecydować o nieprzyznaniu nagrody w konkursie.  
3. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w ostatnim dniu Konferencji OKA. Nazwiska 

laureatów konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej Polskiego 
Stowarzyszenia Aktuariuszy  (www.actuary.org.pl) w tym samym terminie.  

§ 10  
 
1. Nagroda pieniężna konkursu Polskiego Stowarzyszenia Aktuariuszy za najlepszą pracę o 
znaczeniu dla praktyki aktuarialnej wynosi 2 tys. złotych (brutto).  
2. Jeśli jest należny - od wypłaconej sumy potrącany jest podatek.  
 

http://www.actuary.org.pl/

