
 
REGULAMIN KONKURSU NA NAJLEPSZĄ PRACĘ MAGISTERSKĄ  

POŚWIĘCONĄ RYNKOM WALUTOWYM 

 
§ 1  

1. Organizatorem konkursu jest Currency One Spółka Akcyjna, z siedzibą w Poznaniu 
(61-754), przy ul. Szyperskiej 14 KRS 0000402723, NIP: 7831684097 operator serwisu 
Walutomat.pl (zwany dalej Currency One). 

 
§ 2  

1. Przedmiotem konkursu jest wyłonienie najlepszej pracy magisterskiej z zakresu 
rynków walutowych.  

2. Celem konkursu jest zwiększenie społecznej wiedzy na temat rynków walutowych. 
 
 

 
§ 3  

1. Currency One ustanawia nagrodę za najlepszą pracę magisterską z zakresu rynków 
walutowych. Nagroda została określona w § 14.  

2. Nagroda przyznawana jest po przeprowadzeniu konkursu.  
3. W ramach konkursu mogą zostać przyznane wyróżnienia w postaci 

dyplomu pamiątkowego. 
 

 
§ 4  

1. Do konkursu można zgłaszać prace, których tematyka poświęcona jest takim 
zagadnieniom jak: szeroko pojęty rynek wymiany walut, platformy forex, międzybankowy  
rynek wymiany walut, rynek kantorów stacjonarnych w Polsce, rynek kantorów 
internetowych w Polsce, bankowe platformy wymiany walut, transfery międzynarodowe, 
systemy rozliczeń transakcji walutowych, analiza fundamentalna i techniczna związana  
z rynkiem walutowym, regulacyjne aspekty dla rynku kantorów stacjonarnych  
i internetowych w Polsce.  
2. Wymaganym językiem pracy magisterskiej jest język polski. 

 
§ 5  

1. Uczestnikami konkursu mogą być absolwenci szkół wyższych, którzy obronili pracę 
magisterską w terminie od 16 października 2017 roku do 31 października 2018 roku.  

2. Przystąpienie do konkursu oznacza akceptację regulaminu. 

 
§ 6  

1. Zgłoszenia pracy do konkursu może dokonać autor pracy, jej promotor lub recenzent 
po uzyskaniu pisemnej zgody autora na zgłoszenie pracy.  

2. Do konkursu mogą być zgłoszone prace, które otrzymały ocenę co najmniej bardzo 
dobrą.  

3. Uczelnia, na której praca została złożona i obroniona, powinna mieć swoją siedzibę na 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.  

4. Pracę można zgłosić do konkursu niniejszego  tylko jeden raz.  
5. Z konkursu wyłączone są prace magisterskie autorstwa pracowników Currency One,  

z wyjątkiem osób, które zostały zatrudnione w Currency One po złożeniu pracy na 
konkurs (decyduje data wpływu pracy). 

 
 
 

§ 7  
1. Prace z oznaczeniem „Konkurs na najlepszą pracę magisterską –” należy składać za 

pośrednictwem operatora pocztowego na adres Currency One S.A., ul. Szyperska 
14, 61-754 Poznań 



2. Dodatkowych informacji o konkursie udziela: Dawid Gałat, Media and Communications 
Manager spółki Currency One, e-mail: dawid.galat@currency-one.com 

3. Kompletne zgłoszenie zawierające wszystkie elementy określone w § 8 należy 
dostarczyć pocztą na adres Currency One SA określony w ust. 1, w terminie do 15 
listopada 2018 r. Decyduje data wpływu.  

4. Prace magisterskie dostarczone po terminie, o którym mowa w ust. 3, nie 
będą oceniane.  

5. Organizator nie zwraca złożonych prac. 

 

§ 8  
Zgłoszenie powinno obejmować:  

1) jeden egzemplarz wydrukowanej dwustronnie w formacie A4 pracy magisterskiej, 
napisanej dowolną czcionką, o wielkości nie mniejszej niż 10 pkt, w miękkiej 
oprawie (np. zbindowanej lub na spirali);  

2) jeden egzemplarz wydrukowanego streszczenia pracy (maksymalnie 1800 znaków 
bez spacji, tj. jedna strona maszynopisu), określającego cel pracy, jej główne 
założenia oraz ogólne wnioski. Streszczenie powinno być opatrzone imieniem  
i nazwiskiem autora oraz tytułem pracy magisterskiej. Informacje te nie wliczają 
się w limit 1800 znaków. Streszczenie będzie brane pod uwagę przy ocenie pracy;  

3) jeden egzemplarz pracy magisterskiej oraz streszczenia w wersji elektronicznej  
(dwa oddzielne pliki w formacie DOC lub PDF) na płycie lub innym nośniku 
danych. Pliki powinny być podpisane wg. wzoru: imię_nazwisko_praca_mgr oraz 
imię_nazwisko_streszczenie;  

4) kompletnie wypełniony formularz zgłoszeniowy (wzór formularza stanowi Załącznik  
1);  

5) zaświadczenie wydane przez władze uczelni zawierające informację o terminie 
obrony pracy, jej temat oraz nazwę i adres uczelni wydającej zaświadczenie (wzór 
zaświadczenia stanowi Załącznik 2). 

 

§ 9  
Prace magisterskie niespełniające kryteriów określonych w § 4-6 i § 8 nie będą oceniane. 

 

§ 10  
1. Nagrodę przyznaje Kapituła Konkursowa (zwana dalej Kapitułą).  
2. W skład Kapituły wchodzi Prezes Currency One jako Przewodniczący oraz dwóch 

członków.  
3. Dwóch członków Kapituły wskazuje Currency One spośród Pracowników Currency One 

wyróżniających się wiedzą teoretyczną i doświadczeniem w zakresie rynków 
finansowych.  

4. Zadaniem Kapituły jest: 
1) ocena nadesłanych prac; 
2) wybór laureatów konkursu. 

 
 

 

§ 11  
Przy wyłanianiu laureatów konkursu Kapituła bierze pod uwagę w szczególności:  

1) jakość merytoryczną pracy; 
2) nowatorski i twórczy charakter pracy; 
3) edytorski poziom pracy. 

 

§ 12 
Kapituła może zdecydować o nieprzyznaniu nagrody w konkursie. 

 

§ 13  
1. Kapituła wyłania laureatów konkursu na posiedzeniu tajnym – po uprzednim zapoznaniu 

się jej członków ze zgłoszonymi pracami.  
2. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w pierwszym kwartale 2019 roku. Nazwiska 

laureatów konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej Walutomatu 
(https://www.walutomat.pl/aktualnosci/) w tym samym terminie. 

 
§ 14 

mailto:dawid.galat@currency-one.com


1. Nagroda pieniężna za zajęcie pierwszego miejsca w konkursie na najlepszą pracę 
magisterską poświęconą rynkom finansowym wynosi 4 tys. złotych (brutto).  

2. Od wypłaconej sumy organizator potrąca podatek w formie ryczałtu na podstawie art. 
30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 
r. (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 361, ze zm.). 

 

§ 15  
1. Zwycięska praca lub jej fragmenty, za pisemną zgodą autora, może zostać 
opublikowana w formie drukowanej lub umieszczona na stronie internetowej 
Walutomat.pl 
2. Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę, w przypadku wygranej, na opublikowanie 
ich danych osobowych na stronie internetowej Walutomat.pl 


