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REGULAMIN



Ministerstwo Spraw Wewnętrznych
ul. Stefana Batorego 5, 02-591 Warszawa
przy współudziale
Stowarzyszenia Projektantów Form Przemysłowych
ul. Myśliwiecka 8, 00-459 Warszawa
w ramach Programu standaryzacji komend i komisariatów Policji
ogłasza konkurs na
PROJEKT LOGO I ELEMENTÓW IDENTYFIKACJI WIZUALNEJ
KOMEND I KOMISARIATÓW POLICJI

Regulamin konkursu został stworzony we współpracy Ministerstwa Spraw
Wewnętrznych, Stowarzyszenia Projektantów Form Przemysłowych, Stowarzyszenia 
Twórców Grafiki Użytkowej i Oddziału Warszawskiego SARP, zgodnie z założeniami 
Programu standaryzacji komend i komisariatów Policji, przez zespół w składzie:
prof. Wojciech Małolepszy (SPFP), dr Daniel Zieliński (SPFP), arch. Wojciech Kotecki
(SARP Warszawa), dr Dawid Korzekwa (STGU), Krzysztof Gajewski (I Zastępca 
Komendanta Głównego Policji), Jolanta Zaborska (Zastępca Dyrektora Departamentu 
Nadzoru MSW), Joanna Faryna-Wielowieyska (Asystent Polityczny MSW).

Ogłoszenie o Konkursie zostanie zamieszczone na stronach internetowych:
bip.msw.gov.pl, spfp.org.pl, www.msw.gov.pl, stgu.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie 
Zamawiającego w dniu 4 marca 2013 r.

DEFINICJE

 „Regulamin” – Regulamin Konkursu na logo komend i komisariatów Policji i elementów 
identyfikacji wizualnej komend i komisariatów Policji.

 „Konkurs” – Konkurs na opracowanie logo komend i komisariatów Policji i elementów 
identyfikacji wizualnej komend i komisariatów Policji.

 „Zamawiający” – Ministerstwo Spraw Wewnętrznych z siedzibą w Warszawie przy 
ul. Batorego 5, 02-591 Warszawa.

 „Organizator” – Stowarzyszenie Projektantów Form Przemysłowych, 
ul. Myśliwiecka 8, 00-459 Warszawa, któremu Zamawiający zlecił czynności związane 
z przygotowaniem i przeprowadzeniem Konkursu.

 „Sąd konkursowy” – zespół osób w składzie określonym w § 5 ust. 1 Regulaminu 
powołany do oceny prac konkursowych i wyboru najlepszej z nich.

 „Uczestnik” – zaproszony do udziału w Konkursie przez Organizatora konkursu
podmiot (osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca
osobowości prawnej), legitymująca się odpowiednim doświadczeniem, dorobkiem 
i realizacjami podobnych opracowań.

 

§ 1 

2.

3.

4.

5.

6.

7.

1. „Logo” - jednolity znak graficzny służący do identyfikacji wizualnej komend 
i komisariatów Policji.

POLICJI
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8.

9.
-
-
- 
-

§ 2 

1.

a.

b.

-
-

-

c.
-
-
- 

-
-

2.

a.

 „Przedmiot konkursu” – opracowanie projektu logo i elementów identyfikacji wizualnej 
komend i komisariatów Policji.

 „Strony internetowe” – należy przez to rozumieć:
 www.msw.gov.pl,
 www.bip.msw.gov.pl,
stgu.pl,
 spfp.org.pl

CEL, PRZEDMIOT I ZAŁOŻENIA KONKURSU

 Cel Konkursu

 Celem konkursu jest otrzymanie spójnego i profesjonalnie opracowanego projektu 
na logo (jednolity znak graficzny) i identyfikację wizualną komend Policji, który stanowić 
będzie wzorzec jednolitego oznaczenia wszystkich nowo budowanych i remontowanych 
jednostek Policji na terenie Polski. Konkurs jest jednym z etapów realizacji Programu 
standaryzacji komend i komisariatów Policji, który zakłada określenie jednolitego modelu 
wizualnego komend i komisariatów Policji, warunków obsługi obywateli, oraz 
doprecyzowanie standardu pracy dla funkcjonariuszy i pracowników Policji.

 Praca konkursowa musi być zgodna z oczekiwaniami społecznymi i wymaganiami 
ze strony funkcjonariuszy i pracowników Policji określonymi w:
 Programie standaryzacji komend i komisariatów Policji, (załącznik nr 2 do Regulaminu);
 Raporcie Pracowni Badań i Innowacji Społecznych Stocznia – „Komendy i Komisariaty 

Policji – funkcje i standardy przestrzeni”. (załącznik nr 4 do Regulaminu);
 Wytycznych nr 3 Komendanta Głównego Policji z dnia 17 listopada 2009 r. w sprawie 

standardów technicznych, funkcjonalnych i użytkowych obowiązujących w obiektach 
służbowych Policji, (załącznik nr 3 do Regulaminu).

 W szczególności prace powinny uwzględniać realizację następujących celów:
 podniesienie poziomu estetyki budynków Policji;
 ułatwienie identyfikacji komend i komisariatów Policji;
wypracowanie modelowego rozwiązania wraz z zestawem elementów, możliwych do 

wprowadzenia przy budowach, adaptacjach, remontach i modernizacji obiektów Policji;
 niwelowanie różnic pomiędzy istniejącymi budynkami Policji;
 wzmocnienie wizerunku Policji jako formacji nowoczesnej, skutecznej i otwartej 

na społeczeństwo.

 Przedmiot Konkursu

 Logotyp składający się z napisu „Policja” i ew. towarzyszącego mu znaku graficznego.
Logotyp powinien spełniać funkcję identyfikującą budynki Policji, zatem powinien
umożliwiać przeskalowanie do wymiarów korespondujących z architekturą i otoczeniem,
aplikację na nośniki podświetlane, ewentualnie medium zapewniające widoczność w dzień 
i w nocy, uprzestrzennienie (relief), wykonania unikatowe w sytuacji obiektów zabytkowych 
(technologie tradycyjne), dopuszczalne są inne zabiegi zaproponowane przez projektanta. 
Logotyp powinien także umożliwiać jego wykorzystanie w odpowiednich oznaczeniach 
wewnątrz komend i komisariatów oraz drukach, ulotkach itp. – skala średnia i mała.
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b.

-

-

c.

d.

e.

3.

a.

b.

c.

d.

e.

f. 

§ 3 

1.
-
-

 Systemowy projekt graficzny oznakowania strefy otwartej, dostępnej dla obywateli 
na terenie komend i komisariatów. W skład tego opracowania wchodzić powinny:
 projekt informacji wizualnej o strukturze danej komendy/komisariatu, ukazujący 

i porządkujący poszczególne jej działy i przestrzenie dostępne dla obywateli (do 
umieszczenia w pomieszczeniach recepcji);
 projekt oznaczeń pomieszczeń dostępnych dla obywateli i powiązana z nimi informacja 

kierunkująca wewnątrz komend/komisariatów.

 Projekt graficzny oznakowania zewnętrznego budynku wraz z informacją 
doprowadzającą, kierunkującą ze wskazaniem odległości do najbliższej komendy 
lub komisariatu.

 Systemowy projekt wzorniczy nośników logo i oznakowania. W skład opracowania 
powinny wchodzić projekty wzornicze i techniczne elementów, fizycznych nośników 
informacji składających się na całość opracowania. Mogą to być tablice, słupki, punkty 
informacyjne i inne elementy, zależnie od zaproponowanego rozwiązania.

 Projekty graficzne druków (papeteria) i wzorów ulotek informacyjnych.

 Założenia Konkursu

 Praca konkursowa i opracowanie końcowe powinny uwzględniać założenia Programu 
standaryzacji komend i komisariatów Policji, (załącznik nr 2 do Regulaminu Konkursu).

 Praca konkursowa i opracowanie końcowe powinny uwzględniać wyniki badań 
społecznych -  (załącznik 
nr 4 do Regulaminu Konkursu).

 Praca konkursowa i opracowanie końcowe powinny uwzględniać Wytyczne nr 3 
Głównego Komendanta Policji z dnia 17.11.2009 r. (załącznik nr 3 do Regulaminu 
Konkursu).

 Dopuszcza się odstąpienie przez Uczestnika Konkursu od Wytycznych wymienionych 
w lit. c, jeśli miałoby to służyć realizacji celów Konkursu. Propozycje zmian muszą być 
uzasadnione.

 Równolegle z niniejszym Konkursem zostanie przeprowadzony Konkurs studialny 
na opracowanie modelu funkcjonalno-przestrzennego komendy i komisariatu Policji.

W ramach opracowania końcowego, które wykona autor zwycięskiej pracy w niniejszym 
Konkursie, zostaną uwzględnione rozwiązania przyjęte w pracy konkursowej wyłonionej 
w ramach Konkursu, o którym mowa w lit. e.

FORMA KONKURSU I WARUNKI UCZESTNICTWA

 Konkurs jest dwuetapowy i ma charakter zamknięty. Są dwa etapy konkursowe:
 prezentacja portfolio,
 konkurs koncepcji.

Opracowanie końcowe jest wynikiem etapów konkursowych i jest wykonywane przez

„Komendy i Komisariaty Policji – funkcje i standardy przestrzeni”
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zwycięzcę Konkursu, po drugim etapie konkursowym.

Konkurs prowadzony jest w języku polskim. Karty zgłoszenia do udziału w Konkursie, 
dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w Konkursie, oświadczenia, 
pełnomocnictwa (wraz z aktualnymi dokumentami potwierdzającymi umocowanie do ich 
podpisania, poświadczonymi za zgodność z oryginałem), prace konkursowe oraz inne 
dokumenty muszą być składane w języku polskim.

 Jeżeli dokumenty, o których mowa wyżej zostały sporządzone w innym języku, powinny 
zostać złożone razem z tłumaczeniem na język polski.

Do uczestnictwa w pierwszym etapie Konkursu Organizator zaprosi minimum 10 
Uczestników legitymujących się odpowiednim doświadczeniem, dorobkiem i realizacjami
podobnych opracowań. Zaproszeni Uczestnicy przed przystąpieniem do Konkursu
wypełniają i przesyłają do Organizatora Karty Zgłoszenia (załącznik nr 1 do Regulaminu) 
oraz portfolio. Przesłanie wypełnionej Karty Zgłoszenia jest równoznaczne z akceptacją 
warunków Konkursu i przystąpieniem do Konkursu. Przystąpienie do Konkursu jest 
jednoznaczne z przyjęciem zobowiązania do wykonania pracy konkursowej w przypadku 
dopuszczenia do drugiego etapu i opracowania końcowego w przypadku wygrania 
Konkursu.

 W pierwszym etapie, na podstawie złożonych portfolio Sąd Konkursowy zakwalifikuje 
do następnego etapu Konkursu 4-5 Uczestników. 

W drugim etapie Konkursu wybrani Uczestnicy składają pracę konkursową wraz 
z oświadczeniem dotyczącym praw autorskich (załącznik nr 5 do Regulaminu).

W drugim etapie wybrani Uczestnicy wykonają prace konkursowe w formie projektów 
koncepcyjnych, zawierających wszystkie elementy opisane w § 7, zaprezentowane 
w sposób umożliwiający ich ocenę w aspekcie estetycznym, treściowym, funkcjonalnym 
i technicznym. Na tej podstawie wybrany zostanie projekt do opracowania końcowego.

 Zwycięzca Konkursu wykona opracowanie końcowe, które zawierać będzie księgę 
znaku, katalogi aplikacji i projekty techniczne nośników. Dokona również implementacji 
najważniejszych elementów projektu do opracowania będącego wynikiem drugiego, 
równoległego Konkursu na opracowanie modelu funkcjonalno-przestrzennego komendy 
i komisariatu Policji organizowanego przy współudziale warszawskiego oddziału SARP. 
Standardy zostaną opracowane na podstawie zwycięskiej pracy konkursowej 
z uwzględnieniem ewentualnych uwag i zaleceń Sądu Konkursowego.

 Opracowanie końcowe zwycięzca składa wraz z oświadczeniem dotyczącym praw 
autorskich (załącznik nr 5 do Regulamiu).

 HARMONOGRAM KONKURSU

Konkurs przeprowadzany jest według niżej przedstawionego harmonogramu.
Zamawiający może zmienić wskazane terminy z uzasadnionych powodów.

Ogłoszenie Konkursu  wystąpienie do kilkunastu podmiotów o złożenie ofert 

2. 

3.

4. 

5.

6. 

7. 

8.

9.

§ 4

1. 

2. –
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w postaci portfolio – 4.03.2013.

Składanie pytań dotyczących Regulaminu – do 8.03.2013.

 Udzielanie odpowiedzi przez Organizatora na pytania Uczestników dotyczące 
Regulaminu – do 11.03.2013.

Składanie portfolio – do 11.03.2013.

 Rozstrzygnięcie pierwszego etapu Konkursu – wybór uczestników drugiego etapu 
Konkursu – 19.03.2013.

 Termin składania prac konkursowych – do 8.04.2013.

 Rozstrzygnięcie drugiego etapu Konkursu – wybór finalisty 15.04.2013.

Termin składania dokumentacji opracowania końcowego 17.06.2013.

Wystawa i dyskusja pokonkursowa do 24.06.2013.

 SĄD KONKURSOWY

 Skład Sądu Konkursowego
W skład Sądu Konkursowego wchodzą następujące osoby:
 dr Dawid Korzekwa – projektant, adiunkt na ASP w Katowicach, Prezes STGU,
 prof. ASP Wojciech Małolepszy – projektant, prof. ASP w Warszawie, Prezes SPFP,
 dr Daniel Zieliński – projektant, adiunkt na ASP w Warszawie, członek SPFP,
 Krzysztof Gajewski – I Zastępca Komendanta Głównego Policji,
 Jolanta Zaborska – Zastępca Dyrektora Departamentu Nadzoru MSW,
 Joanna Faryna-Wielowieyska – Asystent Polityczny MSW,

Sąd Konkursowy przed rozpoczęciem obrad dokona wyboru spośród swego grona
przewodniczącego oraz sędziego referenta.

 W przypadku niemożliwości wykonywania przez członka Sądu Konkursowego swojej
funkcji na jego miejsce zostanie powołany zastępca członka Sądu Konkursowego,
odpowiednio ze strony Organizatora lub Zamawiającego.

 Do zadań Sądu Konkursowego należy:
 ocena spełniania przez Uczestników Konkursu wymagań określonych w Regulaminie,
 ocena prac konkursowych oraz wybór najlepszej pracy konkursowej lub poinformowanie 

o odstąpieniu od przyznania nagrody, gdy prace konkursowe nie spełnią wymagań
określonych w Regulaminie Konkursu,
 przygotowanie uzasadnienia rozstrzygnięcia Konkursu w tym opinii dotyczących prac

wyróżnionych i nagrodzonej,
 przedstawienie wyników Konkursu do zatwierdzenia przez Zamawiającego,
 sporządzenie dokumentacji pokonursowej.

3. 

4.

5. 

6.

7.

8.

9. 

10. 

§ 5

1.

-
-
-
-
-
-
- 

2. 

3.

4.
-
-

-

-
-

arch. Wojciech Kotecki (SARP Warszawa) 
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5.
- 

-

§ 6 

1.

2.

§ 7

1.

2.

-

-

-

-

- 

 Do zadań Sekretarza należy:
pośredniczenie w wymianie informacji pomiędzy Organizatorem, Zamawiającym, Sądem 

Konkursowym oraz Uczestnikami Konkursu.
 zarządzanie rejestrem zgłoszeń, który razem z nadesłanymi materiałami, pracami

przekazywany jest Sądowi Konkursowemu.

SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ ORGANIZATORA KONKURSU 
Z UCZESTNIKAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIDCZEŃ LUB DOKUMENTÓW

 Osobami uprawnionymi do kontaktów organizacyjnych z Uczestnikami Konkursu są:
Agnieszka Kołodziej – Sekretarz,
Iwona Cyrulińska – zastępca Sekretarza
tel. +48 22 628 16 23, fax +48 22 628 53 89, e-mail: konkursmsw@spfp.org.pl.

 Wszelką korespondencję związaną z Konkursem należy kierować na adres 
Organizatora, pok. 0.2 (parter).

 FORMA I ZAKRES DOKUMENTACJI NA POSZCZEGÓLNYCH ETAPACH
KONKURSU

 Etap pierwszy
W pierwszym etapie Konkursu (prezentacja portfolio), szczegółowej formy prezentacji 
nie określa się. Portfolio powinno być w wersji drukowanej, oraz w postaci prezentacji 
komputerowej.

 Etap drugi
Pracę konkursową należy zaprezentować na sztywnych planszach w formacie A2,
zorientowanym poziomo, oraz w postaci elektronicznej – plik pdf. Plansze powinny
zawierać następujące elementy:
 Plansza 1: logo w formie podstawowej, logo w formie monochromatycznej, adaptacje 

logo na nośnik podświetlany (wizualizacja), adaptacje logo na relief (wizualizacja), inne, 
przykładowe, dopuszczalne modyfikacje i warianty logo (nieobowiązkowo).
 Plansza 2: rozwinięcie logo o dodatkowe opisy stosowane dla oznaczeń typów placówek, 

w szczególności: „Komenda Wojewódzka Policji”, „Komenda Powiatowa Policji”, 
„Komenda Miejska Policji w (wybrana nazwa miasta)”, oraz ewentualne inne, przykładowe, 
dopuszczalne modyfikacje, warianty i aplikacje logo.
 Plansza 3 (lub dwie plansze 3 i 3a): projekty elementów informacji wizualnej 

umieszczanych na zewnątrz komend/komisariatów, w szczególności: podświetlany napis 
„Policja” (z uwzględnieniem skali, technologii wykonania i propozycji typowego 
umieszczenia względem budynku), tablice kierunkujące z napisem Policja, oraz 
oznaczeniem odległości, koncepcyjne projekty nośników wyżej wymienionych informacji.
 Plansza 4 (lub dwie plansze 4 i 4a): projekty elementów informacji wizualnej, wewnątrz 

komendy/komisariatu, w szczególności: plansza, informacyjna recepcji (zawierająca 
logotyp komendy/komisatu Policji, oraz przykładowe informacje o rozmieszczeniu 
pomieszczeń dostępnych dla obywateli – max. 10 pomieszczeń na 2 – 3 piętrach), tablica 
lub ekran ogłoszeniowy (wraz z proponowanym sposobem ich wykorzystania), dystrybutor 
ulotek w zaproponowanym formacie.

Plansza 5: aplikacje logo na typowe dokumenty: papier listowy, wizytówki, koperty, ulotki 
informacyjne i ogłoszenia (w zaproponowanych formatach).
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3.

-
-

a.

-
-
-
-
-
-
-
-
-

-

-

b.

c. 

d.

§ 8 

1.

a.

b.

 Opracowanie końcowe
W opracowaniu końcowym projekt powinien być rozwinięty, oraz zdokumentowany 
zgodnie z wytycznymi zawartymi poniżej. Dokumentacja powinna składać się z:
 broszury w formacie A3 zawierającej wszystkie wymagane elementy,
 dokumentacji elektronicznej w postaci pliku pdf będącego dokładnym odzwierciedleniem 

wersji drukowanej.
Rezultatem opracowania końcowego powinny być następujące dokumenty:

 Księga Znaku Komendy/Komisariatu Policji (Księga Standardów), która powinna
zawierać następujące elementy:
 logotyp i ewentualnie znak graficzny (w tym budowa, układ, proporcje, pola ochronne),
 prawidłowe pozycjonowanie,
 wielkości logotypu na elewacje w zależności od sytuacji urbanistycznej,
 zasady stosowania na fasadzie budynku,
 wielkość minimalna oraz optymalna dla publikacji o rozmiarach: A3, A4, A5,
 logotyp w wersji monochromatycznej,
 logotyp w wersji czarno-białej,
 przykłady niepoprawnego użycia logotypu,
 typografię (rodzaj fontów, style) oraz ogólne zasady stosowania określonych czcionek 

używanych w identyfikacji wizualnej komend i komisariatów Policji,
 paletę kolorów i ich odcieni (według wzornika PANTONE oraz odpowiednikami CMYK 

i RGB, HEX, RAL) oraz ogólne zasady stosowania określonych kolorów w podziale 
na kolory podstawowe i dodatkowe,
 aplikacje na nośniki podświetlane, ewentualnie medium zapewniające widoczność 

w dzień i w nocy, oraz propozycje wersji unikatowych w sytuacji obiektów zabytkowych 
np. uprzestrzennienie logotypu, relief itp. w technologiach tradycyjnych (kamień, metal, 
drewno itp.).

 Dokumentacja projektu oznakowania strefy otwartej, dostępnej dla interesantów 
na terenie komend/komisariatów. Projekt i dokumentację należy wykonać w oparciu 
o schemat przykładowego rozwiązania zawarty w zał. nr 3, na str. 19, rys. 3.

Dokumentacja projektu graficznego oznakowania zewnętrznego budynku wraz 
z informacją doprowadzającą, kierunkującą ze wskazaniem odległości do najbliższej 
komendy/komisariatu w promieniu do ok. 1 km.

 Dokumentacja nośników logo i oznakowania. W skład tego opracowania powinny 
wchodzić projekty wzornicze i techniczne elementów, fizycznych nośników informacji 
składających się na całość opracowania proponowanych zarówno wewnątrz 
jak i na zewnątrz komendy/komisariatu.

SPOSÓB SKŁADANIA PRAC,  OGŁOSZENIE WYNIKÓW, 
WYNAGRODZENIE UCZESTNIKÓW KONKURSU

 Sposób, miejsce i termin składania prac w etapie pierwszym (prezentacja portfolio)

 Termin złożenia portfolio upływa dnia 11.03.2013 o godz. 12:00.

 Miejscem złożenia portfolio jest siedziba Organizatora Konkursu, pokój 0.2 (parter).

KRYTERIA WYBORU,
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c.

d.

e.

f. 

2. 

a.

b.

c.

d.

e.

3.

a.

b.

4.

a.

b. 

-

-

 Portfolio mogą złożyć wyłącznie Uczestnicy Konkursu zaproszeni do tego przez 
Organizatora Konkursu.

 Portfolio przysłane pocztą, kurierem lub składane w inny sposób, muszą dotrzeć 
do Organizatora Konkursu w terminie wskazanym powyżej.

 Uczestnicy Konkursu wypełniają i przesyłają do Organizatora Karty Zgłoszenia 
(załącznik nr 1). Przesłanie wypełnionej Karty Zgłoszenia jest równoznaczne z akceptacją 
Regulaminu Konkursu i przystąpieniem do Konkursu. Przystąpienie do Konkursu jest 
równoznaczne z przyjęciem zobowiązania do wykonania pracy konkursowej w przypadku 
dopuszczenia do drugiego etapu Konkursu, oraz opracowania końcowego w przypadku 
wygrania Konkursu. Kartę Zgłoszenia składa się wraz z portfolio.

Wybór 4-5 uczestników zakwalifikowanych do drugiego etapu Konkursu nastąpi dnia
19.03.2013. Informacja o dokonaniu wyboru ukaże się na stronach internetowych.

Sposób, miejsce i termin składania prac w etapie drugim (projekty koncepcyjne)

 Termin złożenia prac konkursowych upływa dnia 8.04.2013 o godz. 12:00.

 Miejscem składania prac konkursowych jest siedziba Organizatora. pokój 0.2 (parter).

 Prace konkursowe mogą złożyć wyłącznie Uczestnicy Konkursu zakwalifikowani 
w pierwszym etapie konkursu.

 Prace konkursowe przysłane pocztą, kurierem lub składane w inny sposób, muszą 
dotrzeć do Organizatora Konkursu w terminie wskazanym w lit. a.

 Wybór finalisty nastąpi dnia 15.04.2013. Informacja o dokonaniu wyboru ukaże się 
na stronach internetowych.

 Sposób, miejsce i termin składania opracowania końcowego

 Termin składania dokumentacji końcowej przez finalistę Konkursu upływa dnia 
17.06.2013 o godz. 12:00.

 Miejsce złożenia opracowania końcowego jest siedziba Organizatora, pokój 0.2 (parter).

 Kryteria wyboru

 W pierwszym etapie Konkursu oceniana będzie jakość portfolio i doświadczenie 
w realizacji projektów o zakresie podobnym do zakresu niniejszego Konkursu.

W drugim etapie Konkursu Sąd Konkursowy oceni prace konkursowe zgodnie ze swymi 
kompetencjami, biorąc pod uwagę następujące aspekty:
 estetyczny – wewnętrzna spójność formy poszczególnych elementów opracowania 

i relacje pomiędzy tymi elementami,
 treściowy – odpowiedniość użytych środków formalnych i skojarzeń przez nie 

budowanych do specyfiki działalności Policji, budowa pozytywnego wizerunku Policji, 
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respektowanie kontekstu kulturowego,
funkcjonalny – czytelność logotypu, znaków graficznych, ikon i opisów, ich podatność

na typowe przekształcenia, np. zmianę skali, kontrastu, inwersję itp., czytelność systemu
informacyjnego – podziału na warstwy i bloki treściowe, dobór środków formalnych pod
względem psychofizjologii postrzegania,
 techniczny – poprawność warsztatowa opracowania, technologiczność przyjętych

rozwiązań projektowych, zgodność ze standardami dokumentacji.

 Kryteria wymienione powyżej są rozpatrywane całościowo i decydują łącznie 
o całkowitej ocenie projektu.

 Zamawiający unieważni Konkurs, jeżeli:
 nie zostanie złożona żadna Karta Zgłoszenia do udziału w Konkursie lub żadna praca 

konkursowa nie spełni kryteriów wynikających z Regulaminu;
wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie Konkursu nie leży 

w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć.

 W przypadku unieważnienia Konkursu przed złożeniem prac konkursowych w etapie 
drugim, uczestnikom nie przysługuje wynagrodzenie 

 W przypadku unieważnienia Konkursu po dniu złożenia prac konkursowych w etapie 
drugim, uczestnikom, którzy złożyli odpowiednio przygotowane projekty będzie wypłacone
wynagrodzenie opisane w § 8, ust. 5 lit. b.

 W przypadku unieważnienia Konkursu po złożeniu przez finalistę opracowania 
końcowego, będzie wypłacone wynagrodzenie opisane w § 8, ust. 5 lit. c, jednakże 
wyłącznie pod warunkiem spełnienia wymogów opracowania opisanych w Regulaminie.

 O zgodności opracowania z wymogami Regulaminu decyduje Sąd Konkursowy.

 Wyniki Konkursu podlegają zatwierdzeniu przez Zamawiającego. W przypadku braku
akceptacji wyników przez Zamawiającego z powodu niespełnienia przez przedstawione
prace konkursowe oczekiwań może on nakazać ponowne przeprowadzenie procedury
konkursowej. W takim przypadku Konkurs odbywa się na zasadach Regulaminu,
zgodnie z harmonogramem uzgodnionym przez Zamawiającego z Organizatorem.

 Wynagrodzenie uczestników Konkursu

 Etap pierwszy (konkurs portfolio) – bezpłatny.

 Za wykonanie projektów w ramach drugiego etapu Konkursu – ryczałtowy zwrot 
kosztów wykonania projektów koncepcyjnych – 2 000 zł brutto dla każdego 
z zaproszonych Uczestników, płatne przez Zamawiającego w terminie 14 dni po 
ogłoszeniu wyników Konkursu.

 Za wykonanie opracowania końcowego – wynagrodzenie za wykonanie projektu
ostatecznego i przeniesienie autorskich praw majątkowych – 20 000 zł brutto, płatne przez 
Zamawiającego w terminie 14 dni po przyjęciu bez uwag przez Zamawiającego 
opracowania końcowego.

- 

-

c.

d.
-

- 

e.

f.

g.

h.

i.

5.

a.

b.

c.

opisane w § 8, ust. 5 lit. b.
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§ 9

1.

2.

3.

4. 

-

-
-

-
-

-

5.

 PRAWA AUTORSKIE

 Konkurs prowadzony będzie z poszanowaniem autorskich praw majątkowych 
i osobistych uczestników. Uczestnik Konkursu przystępując do drugiego etapu Konkursu 
oraz składając opracowanie końcowe składa oświadczenie, którego wzór stanowi 
Załącznik nr 5 do Regulaminu.

 Na etapie drugim Konkursu uczestnicy przenoszą na Zamawiającego i Organizatora 
Konkursu prawo do publikacji prac konkursowych wykonanych na potrzeby prezentacji 
wyników Konkursu (m.in. wystawa pokonkursowa, publikacje pokonkursowe drukowane 
i zamieszczane w Internecie). Z tytułu publikacji prac konkursowych ich autorom nie 
przysługuje wynagrodzenie.

 Uczestnik Konkursu przenosi na Zamawiającego wszelkie autorskie prawa
majątkowe do wszystkich elementów opracowania końcowego, wymienionych w § 7
ust. 3, będących utworami w rozumieniu art. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie 
autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631, z późń. zm), zwanych 
dalej „Utworami”, z chwilą złożenia opracowania końcowego w siedzibie Organizatora. 
Przeniesienie praw autorskich, o których mowa powyżej, następuje pod warunkiem, że 
dany Uczestnik Konkursu jest Uczestnikiem wyłonionym w drugim etapie, któremu zostało 
powierzone przygotowanie opracowania końcowego. Z tego tytułu otrzyma wynagrodzenie 
określone w § 8 ust. 5 lit. c.

Przeniesienie autorskich praw majątkowych, o których mowa w § 9 ust. 3 uprawnia 
do nieograniczonego w czasie i terytorialnie korzystania i rozporządzania utworami na 
wszystkich polach eksploatacji, a w szczególności na następujących polach eksploatacji:
 prawa do  zwielokrotniania oraz publikacji za pomocą dowolnej techniki całości pracy lub 

jej poszczególnych elementów, przy wykorzystaniu wszelkich znanych technik, 
na wszelkich znanych nośnikach, co obejmuje w szczególności utrwalenie techniką 
analogową, cyfrową i optyczną na następujących nośnikach: kliszy fotograficznej, fotografii 
cyfrowej, CD, video CD, CD-I, CD-Plus, ulepszony CD, CD-I music, foto-CD-portfolio, 
CD-DA, EBG (elektroniczna książka graficzna), EBXA, CD-Rom, MD, MO, dyskach 
laserowych, dyskach kart magnetycznych, DAT, DVD, DVD R+, DVD R-, DVD-RW DCC, 
fot-CD, CD-Rom-XA, dyskietkach komputerowych, dyskach komputerowych 
z magnetycznym nośnikiem danych, pamięciach flash typu NOR i NAND, chipach układu 
elektronicznego, MOD, MP3, CD-SD, HD-CD, HDTV, mini-dyskach, taśmach 
magnetycznych, taśmach filmowych, kasetach oraz wytwarzanie egzemplarzy utworu 
techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,
 publiczne odtwarzanie, wystawianie, wyświetlenie, nadawanie, re-emitowanie;
 wielokrotne wprowadzenie do pamięci komputera, sieci komputerowej, w tym 

w szczególności Internetu, do baz danych, a także do pamięci wszelkiego innego rodzaju 
urządzeń elektronicznych;
 wielokrotne wprowadzanie do sieci multimedialnych;
 eksploatację w Internecie, na stronach www, za pośrednictwem łączy telefonicznych lub 

satelitarnych, przewodowych lub bezprzewodowych, technik cyfrowych lub analogowych;
 inne, publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego 

dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.

 Przeniesienie autorskich praw majątkowych, o którym mowa powyżej, następuje wraz 
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z prawem do dalszego przenoszenia tych praw na inne podmioty, prawem do zezwolenia 
na wykonywanie autorskiego prawa zależnego oraz prawem własności egzemplarzy 
utworów oraz nośników, na których zostały one utrwalone, w ramach wynagrodzenia, 
o którym mowa w § 8 ust. 5 lit. c). Uczestnikowi konkursu nie przysługuje odrębne 
wynagrodzenie za korzystanie ze wszystkich elementów opracowania końcowego na 
każdym odrębnym polu eksploatacji oraz za zależne prawa autorskie.

W razie konieczności wprowadzenia zmian, modyfikacji i ulepszeń w Utworach, 
o których mowa w § 9 ust. 3, w okresie późniejszym, Uczestnik każdorazowo wyraża 
zgodę na dokonanie takiej zmiany, modyfikacji, ulepszenia. Zgoda ta dotyczy wszystkich 
pól eksploatacji, o których mowa w § 9 ust. 4 i jest wyrażana bez dodatkowego 
wynagrodzenia, pod warunkiem, że dany Uczestnik Konkursu jest Uczestnikiem 
wyłonionym w drugim etapie Konkursu, któremu zostało powierzone przygotowanie 
opracowania końcowego.

 W razie konieczności uwzględnienia roszczeń osób trzecich, w wyniku naruszenia
ich praw, Uczestnik bierze na siebie pełną odpowiedzialność z tego tytułu i pokryje 
Zamawiającemu jego szkody.

 SPOSÓB UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ DOTYCZĄCYCH REGULAMINU KONKURSU

Organizator udzieli Uczestnikom w terminie wskazanym w § 4 ust. 4 wszelkich
odpowiedzi na pytania dotyczące Regulaminu Konkursu.

ZAŁĄCZNIKI

 Załącznik nr 1 – Karta Zgłoszenia
 Załącznik nr 2 – Program standaryzacji komend i komisariatów Policji
 Załącznik nr 3 – Wytyczne nr 3 Komendanta Głównego Policji z dnia 17 listopada 2009 r. 

w sprawie standardów technicznych, funkcjonalnych i użytkowych obowiązujących 
w obiektach służbowych Policji
 Załącznik nr 4 – Raport Pracowni Badań i Innowacji Społecznych Stocznia – „Komendy 

i Komisariaty Policji – funkcje i standardy przestrzeni”
 Załącznik nr 5 – Wzór oświadczenia dotyczące praw autorskich

6. 

7.

§ 10

§ 11 

-
-
-

-

-
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