
2013-2014: II edycja polska

konkurs Komisji Etyki Bankowej
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Etyka w finansach

Sponsorzy nagród:

Misją Konkursu Etyka w finansach - Nagroda Robina Cosgrove jest zachęcenie do refleksji nad 
kwestią etyki w finansach wśród młodych profesjonalistów oraz w środowisku akademickim. Konkurs 
wykreował już za pośrednictwem Internetu międzynarodową dyskusję nad zrównoważoną 
przyszłością sektora finansów wzmocnioną świadomością etyczną oraz zaangażowaniem na rzecz 
integralności.

Misja konkursu honoruje wizję Robina Cosgrove, błyskotliwego bankowca inwestycyjnego, który 
zmarł w wieku 31 lat. Wierzył z pasją, iż główną barierą rozwoju gospodarczego był brak uczciwości i 
zasad etycznych w bankowości  i finansach. 

Polska edycja konkursu jest organizowana przez Komisję Etyki Bankowej przy Związku Banków 
Polskich.

Misja i Wizja

Więcej informacji oraz zasady udziału w konkursie pod adresem e-mail:
sekretarzkeb@cpb.pl



I Edycja polska:

Nagrody zostały przyznane:

ź Ewie Kruchowskiej za pracę "A gdyby zmienić 
(meta) zasady gry?"

ź Nikodemowi Szumiło za pracę "Etyka jako 
warunek efektywności informacyjnej rynków 
finansowych" 

ź Marcinowi Strońskiemu za pracę "Plany 
sprzedażowe jako podstawowa determinanta 
łamania etyki w sektorze bankowości i finansów”

ź Krzysztofowi Świeszczakowi za pracę "Doradca 
bankowy jako pierwsze ogniwo relacji pomiędzy 
bankiem i klientem w kontekście problemu etyki 
w skali mikro" 

LAUREACI ORAZ TEMATY ICH ESEJÓW

K o n k u r s  j e s t  s k i e r o w a n y  d o  m ł o d y c h  
profesjonalistów oraz środowiska akademickiego, 
w tym studentów do 35 roku życia.

Kandydaci powinni przedstawić niepublikowany 
wcześniej esej w języku polskim. 

Esej (max 5000 wyrazów wraz z załącznikami) 
może mieć charakter analityczny bądź propozycji 
praktycznego zastosowania. 

Esej powinien prezentować innowacyjne 
pomysły oraz jasne wnioski.

Jeśli jesteś zainteresowany udziałem w konkursie, 
wyślij zgłoszenie na adres: sekretarzkeb@cpb.pl        
W odpowiedzi otrzymasz zasady udziału w 
konkursie oraz oficjalny formularz zgłoszeniowy. 

Końcowy termin nadsyłania zgłoszeń: 31 stycznia  
2014.

Końcowy termin nadsyłania esejów: 28 lutego 
2014.

JAK WZIĄĆ UDZIAŁ W KONKURSIE

Jury, składające się z ekspertów w dziedzinie 
finansów i etyki, wybierze zwycięzców. Pula nagród 
wynosi 24 tys. zł.

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone podczas 
specjalnej uroczystości w maju 2014 r.

Zwycięskie eseje polskiej edycji zostaną 
przetłumaczone na język angielski oraz 
przekazane do światowej edycji konkursu.

 - Konkurs Komisji Etyki Bankowej przy ZBP

Etyka w finansach

Kontakt:

Biuro Komisji Etyki Bankowej przy Związku Banków Polskich
ul. Kruczkowskiego 8, 00-380 Warszawa
Tel. 22 48 68 424; Fax.22 48 68 403
e-mail: sekretarzkeb@cpb.pl

Edycja światowa:

Główna nagroda została przyznana:

ź Clare Payne (Australia) za pracę na temat 
compliance oraz Jonathanowi Wisebrod 
(Kanada) za esej na temat ratingu skutków 
społecznych (2007 r.) 

ź Elise Pellerin and Marie Crepin (Francja) oraz 
Goeffrey See (Singapur): obie prace dotyczyły 
stworzenia nowej etyki dla sektora finansowego 
(2009 r.) 

ź Jakubowi Kuriacie (Polska), który skoncentrował 
się na etyce jako kuracji dla rynków finansowych 
(2011 r.) 


