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Regulamin konkursu inwestycyjnego 
BPS Trader 2022 

 
 
WSTĘP (Streszczenie Regulaminu) 
 
1. Konkurs „BPS Trader 2022” polega na zainwestowaniu kwoty min 2.000 zł max 20.000 zł na Rachunku 

konkursowym prowadzonym przez Organizatora oraz uzyskaniu najwyższej Stopy zwrotu. 
2. Konkurs trwa w dniach od 30 maja do 8 lipca 2022 roku. 
3. Zgłoszenie udziału w konkursie może zostać dokonane od 23 maja do 17 czerwca 2022 roku, przez złożenie 

na stronie internetowej Organizatora: www.dmbps.pl wniosku o otwarcie rachunku, oznaczając, że jest to 
Rachunek konkursowy. 

4. Nagrodą główną konkursu jest nagroda pieniężna będąca trzykrotnością wypracowanego zysku, min. 3.000 zł, 
lecz nie więcej niż 30.000 złotych. Nagrodą za zajęcie drugiego miejsca jest nagroda pieniężna będąca 
dwukrotnością wypracowanego zysku, min. 2.000 zł, lecz nie więcej niż 20.000 złotych. Nagrodą za zajęcie 
trzeciego miejsca jest nagroda pieniężna będąca jednokrotnością wypracowanego zysku, min. 1.000 zł, lecz 
nie więcej niż 10.000 złotych. Nagrodą za zajęcie miejsca od czwartego do piątego jest przyznanie internetowej 
stawki prowizji dla akcji 0,12% min 3 zł na okres do 31 grudnia 2022 r. Nagrodą za zajęcie miejsca od szóstego 
do dziesiątego jest przyznanie internetowej stawki prowizji dla akcji 0,13% min 3 zł na okres do 31 grudnia 
2022 r. 

5. Stopa zwrotu obliczana jest jako iloraz sumy wyniku na pozycjach zamkniętych oraz wyniku na pozycjach 
otwartych wg wyceny na dzień końca konkursu podzielonej przez sumę wpłat na rachunek.  

6. Transakcji można dokonywać jedynie na akcjach wchodzących w skład indeksu WIG 20. 
 
 
§ 1 Postanowienia ogólne 
 
1. Konkurs jest organizowany na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej. 
2. Organizatorem Konkursu jest Dom Maklerski Banku BPS S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Grzybowskiej 

81, 00-844 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym w Sądzie Rejonowym dla 
m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000304923, NIP: 108-00-05-418. 

3. Zgłoszenie uczestnictwa w Konkursie jest równoznaczne z akceptacją wszystkich postanowień Regulaminu. 
4. Konkurs nie jest grą losową ani zakładem wzajemnym w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach 

hazardowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 888 z późn. zm.). 
5. Nieujęte zasady w Regulaminie podlegają ogólnym regulacjom prawa oraz Regulaminowi świadczenia usług 

maklerskich. 
 
 
§ 2 Definicje 
 
1. Regulamin – niniejszy Regulamin Konkursu „BPS Trader 2022”, dostępny na stronie internetowej 

Organizatora: https://dmbps.pl w zakładce Konkurs; 
2. Regulamin świadczenia usług - Regulamin świadczenia usług maklerskich przez Dom Maklerski Banku BPS 

S.A. dostępny na stronie internetowej Organizatora: https://dmbps.pl w zakładce Regulamin i Dokumenty; 
3. Organizator – Dom Maklerski Banku BPS S.A. z siedzibą w Warszawie; 
4. Konkurs – konkurs o nazwie „BPS Trader 2022” organizowany przez Organizatora zgodnie z postanowieniami 

Regulaminu; 
5. Okres przyjmowania zgłoszeń (wniosków o otwarcie Rachunku konkursowego) – okres od 23 maja do 17 

czerwca 2022 r.; 
6. Okres trwania Konkursu – okres od 30 maja do 8 lipca 2022 r.; 
7. Rachunek konkursowy – rachunek maklerski prowadzony przez Organizatora otwarty na potrzeby Konkursu, 

(tj. w procesie otwierania rachunku Uczestnik dodatkowo składa oświadczenie o zapoznaniu się z 
Regulaminem oraz określa Nick) na podstawie wniosku o otwarcie rachunku dostępnego na stronie 
internetowej Organizatora https://dmbps.pl w zakładce Załóż Rachunek;  

8. Akcje konkursowe – akcje wchodzące w skład indeksu WIG20. Jedynie Akcje konkursowe mogą być 
przedmiotem obrotu na rachunkach konkursowych; 

9. Nick – pseudonim konkursowy wybierany przez Uczestnika podczas zgłoszenia do Konkursu, który używany 
jest do publikacji bieżących wyników Uczestnika na Liście rankingowej Konkursu; 

10. Suma wpłat – suma wpłat na Rachunek konkursowy dokonana w okresie od dokonania zgłoszenia do końca 
Okresu trwania Konkursu, obejmuje przelew weryfikujący dokonany w procesie otwierania Rachunku 
konkursowego; 

11. Uczestnik – uczestnik Konkursu określony w §3 Regulaminu;  
12. Wartość netto transakcji kupna – iloczyn ceny i liczby akcji będących przedmiotem transakcji kupna 

powiększony o prowizję od tej transakcji; 
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13. Wartość netto transakcji sprzedaży – iloczyn ceny i liczby akcji będących przedmiotem transakcji sprzedaży 
pomniejszony o prowizję od tej transakcji; 

14. Wynik – zysk lub strata na transakcjach na Rachunku konkursowym. Na wynik składa się suma wyniku na 
pozycjach zamkniętych oraz wyniku na pozycjach otwartych; 

15. Wynik na pozycjach zamkniętych – wynik na tych pozycjach, dla których różnica wolumenu kupna i wolumenu 
sprzedaży jest równa zero, osobno dla każdego instrumentu oznaczonego tym samym kodem ISIN. Obliczany 
jest na podstawie zawartych transakcji stosując metodę FIFO (pierwsze przyszło pierwsze wyszło) i jest równy 
różnicy sumy wartości netto transakcji sprzedaży i sumy wartości netto transakcji kupna;  

16. Wynik na pozycjach otwartych to różnica między wyceną pozycji na dzień ogłoszenia wyniku a wartością netto 
kupna otwartej pozycji; 

17. Stopa zwrotu – oznacza iloraz wyniku oraz sumy wpłat podawany w procentach z dokładnością do dwóch 
miejsc po przecinku; 

18. Lista rankingowa – lista Uczestników Konkursu sporządzana po zakończeniu każdego dnia sesyjnego trwania 
Konkursu, zawierająca Nick Uczestnika, osiągniętą stopę zwrotu oraz miejsce na Liście rankingowej.  

 
 
§ 3 Uczestnicy konkursu 
 
1. W Konkursie mogą brać udział osoby fizyczne, które łącznie spełniają następujące warunki: 

a. Posiadają pełną zdolność do czynności prawnych, 
b. Przed dniem rozpoczęcia przyjmowania zgłoszeń ukończyły 18 rok życia, 
c. Posiadają nadany PESEL, 
d. Dokonały zgłoszenia do Konkursu w Okresie przyjmowania zgłoszeń, 
e. Dokonały wpłat konkursowych min 2.000 zł. 

2. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora, Członkowie organów statutowych Organizatora, 
a także osoby z nimi powiązane. Na potrzeby niniejszego Regulaminu, za osoby powiązane uznaje się 
członków najbliższych rodzin tj: małżonków, dzieci, rodziców, rodziców małżonków.  

3. O dopuszczeniu Uczestnika do Konkursu decyduje Organizator.  
4. Organizator zastrzega sobie możliwość niedopuszczenia do Konkursu lub wykluczenia z Konkursu, w 

przypadku uzasadnionego podejrzenia działania Uczestnika wbrew zasadom Konkursu.  
5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany wybranego przez Uczestnika Nicku w przypadku gdy Nick, jest 

zajęty przez innego Uczestnika, jego brzmienie może szkodzić wizerunkowi Organizatora lub jest słowem 
wulgarnym czy powszechnie uznawanym za obraźliwe. 

6. Przez udział w Konkursie Uczestnik wyraża zgodę na: 
a. akceptację treści Regulaminu; 
b. publikowanie wyników Uczestnika na liście rankingowej z wykorzystaniem Nicku Uczestnika. 

 
 
§ 4 Procedura przystąpienia do konkursu 
 
1. Zgłoszenia do Konkursu mogą być dokonywane w Okresie przyjmowania zgłoszeń. 
2. Zgłoszenie do Konkursu polega na złożeniu wniosku o otwarcie Rachunku konkursowego.  
3. Aktywacja Rachunku konkursowego następuje na zasadach Regulaminu świadczenia usług . 
4. Rachunek Konkursowy jest zwolniony z opłaty za prowadzenie rachunku do dnia 30 września 2022 r. 
5. Wpłata weryfikacyjna zaliczana jest na poczet wpłat konkursowych. 
 
 
§ 5 Zasady Konkursu 
 
1. Każdy Uczestnik może posiadać jeden Rachunek konkursowy 
2. Środki na Rachunku konkursowym mogą być inwestowane jedynie w akcje wchodzące w skład WIG20. 
3. Zlecenia dotyczące tych instrumentów mogą być zgłaszane wyłącznie przez Internet (M@klernet lub 

M@klernet Mobile). 
4. Brak możliwości technicznych dostępu do Rachunku konkursowego, nie będzie podstawą do składania 

odwołań do Konkursu czy korekty wyniku konkursowego. Nie wyklucza to złożenia reklamacji w zwykłym trybie 
przewidzianym przez Regulamin świadczenia usług. 

5. Zawarcie transakcji na innym instrumencie niż wskazany powyżej powoduje dyskwalifikację Uczestnika z 
Konkursu. 

6. Minimalna Suma wpłat na rachunek konkursowy wynosi 2.000 zł, zaś maksymalna suma wpłat wynosi 20.000 
zł. Dokonanie wpłat przekraczających łącznie 20.000 zł powoduje dyskwalifikację Uczestnika z Konkursu. 
Dokonanie wpłat na łączną kwotę mniejszą niż 2.000 zł skutkuje nieumieszczeniem uczestnika na Liście 
rankingowej.  

7. Wpłat na Rachunek konkursowy dokonuje się zgodnie z instrukcją zamieszczoną na stronie internetowej 
Organizatora: https://dmbps.pl w zakładce Pomoc i Instrukcje – Wpłaty na rachunek. 
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8. Na Rachunek konkursowy mogą być dokonywane jedynie zasilenia pieniężne. Nie jest dozwolone 
deponowanie akcji zakupionych na innym rachunku Uczestnika. Zdeponowanie na rachunku konkursowym 
instrumentów zakupionych na innym rachunku Uczestnika powoduje dyskwalifikację Uczestnika z Konkursu. 

9. W Okresie trwania Konkursu Uczestnik, nie może korzystać z odroczonej płatności przy nabywaniu akcji. 
10. Konkurs polega na osiągnięciu najwyższej Stopy zwrotu w Okresie trwania Konkursu. 
 
 
§ 6 Nagrody 
 
1. Za zajęcie pierwszych trzech miejsc przewidziane są nagrody pieniężne, 

a. 1 miejsce = trzykrotność osiągniętego wyniku, nie mniej niż 3.000 zł, lecz nie więcej niż 30.000 zł; 
b. 2 miejsce = dwukrotność osiągniętego wyniku, nie mniej niż 2.000 zł, lecz nie więcej niż 20.000 zł; 
c. 3 miejsce = jednokrotność osiągniętego wyniku, nie mniej niż 1.000 zł, lecz nie więcej niż 10.000 zł; 

2. Za zajęcie miejsc 4-10 przewidziane są preferencyjne stawki prowizji do wykorzystania do końca roku 2022 
a. za miejsca od 4 do 5: możliwość skorzystania z internetowej stawki prowizji dla akcji 0,12% min 3 zł; 
b. za miejsca od 6 do 10: możliwość skorzystania z internetowej stawki prowizji dla akcji 0,13% min 3 

zł; 
3. Warunkiem otrzymania nagrody jest osiągnięcie dodatniej Stopy zwrotu. 
4. Kwotę podatku należnego od nagrody pieniężnej Organizator pokryje we własnym zakresie. 
 
 
§ 7 Kryteria wyboru zwycięzcy 
 
1. Zwycięzcą Konkursu zostaje Uczestnik, który osiągnie najwyższą Stopę zwrotu i zajmie pierwsze miejsce na 

Liście rankingowej, ogłoszonej ostatniego dnia Konkursu. 
 
 
§ 8 Publikacja wyników 
 
1. Każdego dnia sesyjnego, po zakończeniu obrotu, do g. 19:00 publikowana będzie Lista rankingowa na 

stronie internetowej Organizatora: www.dmbps.pl w zakładce Konkurs. 
2. Wynik końcowy zostanie opublikowany po sesji 8 lipca 2022 r. do g. 19:00. 
3. Uczestnik ma prawo do złożenia odwołania w terminie 7 dni od dnia publikacji wyniku końcowego w trybie 

określonym w § 10 Regulaminu. 
4. Wynik ostateczny zostanie opublikowany: 

a. w przypadku braku odwołań, następnego dnia roboczego po upływie terminu składania odwołań; 
b. w przypadku wpływu odwołań, po zakończeniu terminów składania i rozpatrywania odwołań, tj. 21 

dni liczonych od 9 lipca 2022 r. 
 
 
§ 9 Komisja konkursowa 
 
1. Nad przebiegiem Konkursu i wyłonieniem zwycięzcy czuwać będzie Komisja konkursowa. 
2. Komisja konkursowa zostanie powołana przez Organizatora w dniu rozpoczęcia przyjmowania zgłoszeń. 
3. W skład Komisji konkursowej wejdą trzy osoby będące pracownikami Organizatora. W jej skład wejdą: jedna 

osoba z Biura Nadzoru, jedna osoba z Biura Transakcji Rynkowych i jedna osoba z Departamentu Sprzedaży. 
4. Do zadań komisji konkursowej należy: 

a. czuwanie nad prawidłowym przebiegiem zgłoszeń; 
b. czuwanie nad prawidłowym przebiegiem Konkursu; 
c. podejmowanie decyzji o ewentualnej dyskwalifikacji Uczestnika; 
d. zatwierdzenie ostatecznej Listy rankingowej Konkursu; 
e. zatwierdzenie przydzielenia Nagród; 
f. interpretacja postanowień Regulaminu; 
g. rozstrzyganie odwołań Uczestników; 

 
 
§ 10 Odwołania 
 
1. Odwołania mogą być zgłaszane przez Uczestników najpóźniej siedem dni kalendarzowych licząc od upływu  

Okresu trwania Konkursu.  
2. Odwołania mogą być zgłaszane wyłącznie drogą elektroniczną na adres e-mailowy Organizatora: 

dm@dmbps.pl z adresu mailowego Uczestnika wskazanego we wniosku o otwarcie Rachunku Konkursowego. 
3. Tytuł wiadomości z odwołaniem należy określić jako: „Odwołanie konkursowe / Nick Uczestnika” 
4. Odwołania będą rozpatrywane w terminie nie dłuższym niż 14 dni kalendarzowych od wpływu na adres e-

mailowy Organizatora: dm@dmbps.pl 
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5. Wynik rozpatrzenia odwołania będzie dostarczony pocztą elektroniczną, na skrzynkę, z której zostało wysłane 
odwołanie. 

 
 
§ 11 Postanowienia końcowe 
 
1. Zgłoszenie udziału w konkursie jest jednoznaczne z zapoznaniem się oraz akceptacją treści Regulaminu. 
2. W przypadku uzasadnionego podejrzenia stosowania przez Uczestnika konkursu działań mających na celu 

zmanipulowanie wynikiem Konkursu, Organizator może zdyskwalifikować Uczestnika z Konkursu. 
3. Treść niniejszego regulaminu jest dostępna na stronie internetowej Organizatora: www.dmbps.pl w zakładce 

Konkurs. 
4. Po zakończeniu Konkursu lub po dyskwalifikacji Uczestnika Rachunek konkursowy otrzymuje status rachunku 

podstawowego. 
5. Przeniesienie aktywów z Rachunku konkursowego na inny rachunek Uczestnika prowadzony przez 

Organizatora może nastąpić bezpłatnie w terminie do 30 września 2022 r. Przeniesienie aktywów na rachunek 
Uczestnika znajdujący się w innym podmiocie podlega opłacie zgodnie z Taryfą Opłat i Prowizji Organizatora. 
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