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Regulamin Konkursu został opracowany we współpracy Ministerstwa Spraw 
Wewnętrznych i Oddziału Warszawskiego SARP na podstawie Umowy nr 1/2013/DN z 
dnia 30 stycznia 2013 r., zgodnie z założeniami Programu standaryzacji komend  
i komisariatów Policji. 

 
Ogłoszenie o Konkursie zostanie zamieszczone na stronach internetowych: 
bip.msw.gov.pl, www.msw.gov.pl, www.warszawa.sarp.org.pl oraz na tablicy ogłoszeń w 
siedzibie Zamawiającego w dniu 5 marca 2013 r. 
 
§ 1 
DEFINICJE:  
 
1. „Regulamin" – należy przez to rozumieć Regulamin Konkursu studialnego 
na opracowanie modelu funkcjonalno-przestrzennego komendy i komisariatu Policji. 
 
2. „Konkurs" – należy przez to rozumieć Konkurs studialny na opracowanie modelu 
funkcjonalno-przestrzennego komendy i komisariatu Policji, prowadzony na podstawie 
Kodeksu konkursowego SARP oraz na podstawie Regulaminu. 

 
3. „Zamawiający” – należy przez to rozumieć Ministerstwo Spraw Wewnętrznych,  
z siedzibą przy ul. Stefana Batorego 5, 02-591 Warszawa.  
 
4. „Organizator” – należy przez to rozumieć Oddział Warszawski  Stowarzyszenia 
Architektów Polskich, z siedzibą przy ul. Foksal 2, 00-366 Warszawa,  (sekretariat OW, 
parter), któremu Zamawiający zlecił czynności związane z przygotowaniem  
i przeprowadzeniem Konkursu.  
 
5. „Sąd Konkursowy” – zespół osób w składzie określonym w § 5 ust. 1 Regulaminu, 
powołany do oceny prac konkursowych i wyboru najlepszej z nich. 
 
6. „Uczestnik” – należy przez to rozumieć osobę fizyczną posiadającą wykształcenie 
wyższe architektoniczne bądź architekta wnętrz oraz osoby prawne i jednostki 
organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, w imieniu których występują osoby 
posiadające wyżej wymienione wykształcenie. Przez Uczestnika należy również 
rozumieć Uczestników biorących wspólny udział w Konkursie, o których mowa w §9 ust. 
5. 
 
7. „Wniosek” – należy przez to rozumieć wniosek o dopuszczenie do udziału  
w Konkursie, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu 

8. „Kodeks konkursowy SARP” – należy przez to rozumieć Kodeks konkursowy, zasady 
i wytyczne oraz Regulamin konkursów architektonicznych i urbanistycznych 
Stowarzyszenia Architektów Polskich przyjęty Uchwałą Zarządu Głównego SARP nr 46 
z dnia 28 marca 2009 r. dostępny na: www.sarp.org.pl 

9.  „Strony internetowe” – należy przez to rozumieć: 

- www.bip.msw.gov.pl 
- www.msw.gov.pl 
- www.warszawa.sarp.org.pl 
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§ 2 
CEL, PRZEDMIOT, ZAŁOŻENIA KONKURSU  
 
1. CEL I PRZEDMIOT KONKURSU  
 

a) Celem Konkursu studialnego jest uzyskanie modelu funkcjonalno-przestrzennego 
komendy i komisariatu Policji w postaci wzorcowej koncepcji architektonicznej 
budynku komendy Policji. Zakłada się zastosowanie rozwiązań przyjętych dla 
komendy Policji również w komisariatach Policji. 
Konkurs jest jednym z etapów realizacji Programu standaryzacji komend 
i komisariatów Policji, który zakłada określenie jednolitego modelu wizualnego 
tych obiektów, warunków obsługi obywateli oraz pracy funkcjonariuszy  
i pracowników Policji. 
 

b) Praca konkursowa musi być zgodna z Regulaminem Konkursu, oczekiwaniami 
społecznymi i wymaganiami pracowników Policji określonymi w: 
- Programie standaryzacji komend i komisariatów Policji (stanowiącym 

Załącznik nr 8 do Regulaminu), 
- Raporcie Pracowni Badań i Innowacji Społecznych Stocznia – „Komendy  

i Komisariaty Policji – funkcje i standardy przestrzeni” (stanowiącym Załącznik 
nr 10 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 (stanowiących Załącznik nr 9 
do Regulaminu). 

 
c) Praca konkursowa w szczególności powinna uwzględniać realizację 

następujących celów: 
- zapewnienie wysokiej jakości warunków obsługi obywateli, 
- wzmocnienie wizerunku Policji jako formacji nowoczesnej, skutecznej  

i otwartej na społeczeństwo, 
- usuwanie i niedopuszczenie do powstawania barier w dostępie obywateli do 

komend i komisariatów Policji,  
- podniesienie poziomu estetyki budynków Policji, 
- wypracowanie modelowego rozwiązania wraz z zestawem elementów 

architektoniczno-przestrzennych, które będą być mogły wprowadzane przy 
budowach, adaptacjach, remontach i modernizacji obiektów Policji, 

- niwelowanie  różnic pomiędzy istniejącymi budynkami Policji, 
- uwzględnienie postulatów społecznych dotyczących funkcjonalności 

projektowanych i modernizowanych obiektów policyjnych, 
- poprawa warunków pracy funkcjonariuszy i pracowników Policji, 
- ułatwienie identyfikacji wizualnej komend i komisariatów Policji, 
- efektywność ekonomiczną i energetyczną budynków. 
 

d) Koncepcja będąca przedmiotem Konkursu powinna uwzględniać typowe dla 
takich obiektów uwarunkowania funkcjonalno-przestrzenne (związane  
z lokalizacją, zagospodarowaniem terenu, architekturą budynku, wnętrzami, itp.). 

e) Przedstawione rozwiązania powinny dotyczyć całego obiektu, ale  
w szczególności strefy obsługi obywateli oraz strefy pracy funkcjonariuszy  
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i pracowników Policji (strefa wejścia z uwzględnieniem zagospodarowania terenu 
przed wejściem, elewacji wejściowej z elementami identyfikacji wizualnej, części 
recepcyjnej i poczekalni, pokoju do rozmów  
z funkcjonariuszem/pracownikiem Policji i innych elementów uznanych przez 
Uczestników za istotne). 

 

2. ZAŁOŻENIA KONKURSU 
 

a) Nie wskazuje się lokalizacji obiektu modelowego będącego przedmiotem 
Konkursu. Uczestnik powinien zlokalizować obiekt jako  wolnostojący na 
hipotetycznym terenie, proponując jego wielkość i kształt orientację oraz sposób 
powiązania z zewnętrznym układem komunikacyjnym. Należy przyjąć, że teren 
może być zlokalizowany w mieście powiatowym (obiekt dla 150 funkcjonariuszy i 
pracowników Policji). 

 
b) Koncepcja powinna uwzględniać założenia Programu standaryzacji komend  

i komisariatów Policji (Załącznik  nr 8 do Regulaminu). 
 

c) Koncepcja powinna uwzględniać wyniki Raportu Pracowni Badań i Innowacji 
Społecznych Stocznia – „Komendy i Komisariaty Policji – funkcje i standardy 
przestrzeni” (Załącznik  nr 10 do Regulaminu). 

 
 

d) Program funkcjonalny obiektu powinien być oparty na 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 9 do Regulaminu). 

 
e) Dopuszcza się odstąpienie przez Uczestnika od ww. Wytycznych jeśli miałoby to,  

w sposób uzasadniony, lepiej służyć realizacji celów Konkursu.  
 

f) Równolegle z niniejszym Konkursem jest organizowany przez Stowarzyszenie 
Projektantów Form Przemysłowych, konkurs na jednolity znak graficzny Policji 
oraz system identyfikacji wizualnej w budynkach Policji. Zwycięskie opracowanie 
wybrane w ww. konkursie musi zostać włączone przez Uczestnika do modelu 
funkcjonalno-przestrzennego komendy i komisariatu Policji, opracowywanego w 
ramach pracy konkursowej.  

 
§ 3 
FORMA KONKURSU 
 
1. Konkurs prowadzony jest na podstawie Regulaminu, a w zakresie nieuregulowanym 

niniejszym Regulaminem na podstawie Kodeksu konkursowego SARP. 
 
2. Konkurs jest otwarty i jednoetapowy. Uczestnicy składają wnioski o dopuszczenie do 

udziału w Konkursie. Organizator dokonuje oceny spełniania warunków formalnych 
wymaganych od Uczestników oraz złożonych prac konkursowych. Organizator 
dopuszcza do udziału w Konkursie i zaprasza do składania prac Uczestników 
spełniających warunki udziału w Konkursie. 
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3. Konkurs prowadzony jest w języku polskim. Wnioski o dopuszczenie do udziału  

w Konkursie, dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału  
w Konkursie, oświadczenia, prace konkursowe oraz inne dokumenty muszą być 
składane w języku polskim.  

 
4. Jeżeli dokumenty, o których mowa w ust. 3, zostały sporządzone w innym 

języku, powinny zostać złożone razem z tłumaczeniem na język polski. 
 
5. Konkurs przeprowadzany jest według niżej przedstawionego harmonogramu. 

Zamawiający może zmienić wskazane terminy z uzasadnionych powodów.  
    

     Ogłoszenie Konkursu 5 marca 2013 r.
Składanie pytań związanych z  Regulaminem 
w zakresie wniosków o dopuszczenie do udziału 
w Konkursie 

do 21 marca 2013 r.

Składanie wniosków o dopuszczenie do udziału   
w Konkursie  

 do 25 marca 2013 r.
do godz. 15.00 

Zawiadomienie Uczestników o dopuszczeniu 
do udziału w Konkursie i przekazanie zaproszenia 
do złożenia prac konkursowych 

do 3 kwietnia 2013 r.

Jednodniowe seminarium dla Uczestników 
przeprowadzone w jednej z komend Policji

22 – 26 kwietnia 2013 r. 
(termin zostanie podany)

Ostateczny termin nadsyłania pytań dotyczących   
przygotowania i składania prac konkursowych

 do 29 kwietnia 2013 r.

Termin doręczenia wyników II etapu Konkursu na 
jednolity znak graficzny i identyfikację wizualną 
w budynkach Policji 

do 17 kwietnia 2013 r.

Ostateczny termin odpowiedzi na pytania do 10 maja 2013 r.
Termin złożenia prac konkursowych 11 czerwca 2013 r.

do godz. 15.00
Ogłoszenie wyników Konkursu 18 czerwca 2013 r.
Wystawa i dyskusja pokonkursowa do 24 czerwca 2013 r.

 
 
§ 4 
ZADANIA UCZESTNIKÓW KONKURSU 
 
1. Zadaniem  Uczestnika  jest opracowanie koncepcji spełniającej w sposób optymalny 

oczekiwania Zamawiającego (w tym odpowiadającej oczekiwaniom społecznym). 
Zaproponowane rozwiązania powinny odzwierciedlać rolę i prestiż instytucji Policji. 
Należy zwrócić szczególną uwagę na ekonomiczność zaproponowanych rozwiązań 
przy uwzględnieniu ogólnej zasady racjonalnego wydatkowania funduszy 
publicznych. Dotyczy to zarówno kosztów inwestycyjnych, jak eksploatacyjnych. 

 
 
 
2. Zadaniem Uczestników jest: 
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a) opracowanie modelu funkcjonalno-przestrzennego w postaci koncepcji 
architektonicznej nowobudowanej komendy Policji (tzw. standaryzacja pełna). 
Opracowanie w szczególności uwzględniać powinno: 

- elewację frontową, strefę wejścia, część ogólnodostępną, 
- wykończenie wnętrz części wejściowej: strefy wejścia, części recepcyjnej, 

poczekalni oraz pokoju do rozmów z funkcjonariuszem/pracownikiem Policji, 
- zagospodarowanie terenu dla przyjętej hipotetycznej działki ze szczególnym 

uwzględnieniem strefy wejścia. 
 
b) opracowanie zestawu elementów architektoniczno-przestrzennych oraz 

sposobów wykończenia wnętrz, które będą mogły być stosowane przy 
adaptacjach, remontach, modernizacjach obiektów Policji (tzw. standaryzacja 
podstawowa). Sposób zastosowania elementów standardowych należy 
zaprezentować na przykładzie wybranego obiektu, 

 
c) wykonanie „Zestawu standardów architektoniczno-przestrzennych – wytyczne do 

realizacji zadań inwestycyjno-remontowych w ramach Programu standaryzacji 
komend i komisariatów Policji”, które będą obligatoryjnie stosowane przy 
realizacji zadań inwestycyjno-remontowych w ramach Programu standaryzacji 
komend i komisariatów Policji. Standardy zostaną przygotowane z 
uwzględnieniem opracowania wybranego w ramach konkursu na jednolity znak 
graficzny Policji i system identyfikacji wizualnej w budynkach Policji.  
 

 
§ 5 
SĄD KONKURSOWY 
 
1. W skład Sądu Konkursowego wchodzą następujące osoby: 
 
Przewodniczący arch. Dariusz Śmiechowski SARP Warszawa 

Sędzia Referent: arch. Wojciech Kotecki SARP Warszawa 

Sędzia arch. Maria Saloni-Sadowska SARP Warszawa 

Sędzia nadinsp. Krzysztof Gajewski I Zastępca Komendanta 
Głównego Policji 

Sędzia Jolanta Zaborska Zastępca Dyrektora 
Departamentu Nadzoru 
Ministerstwa Spraw 
Wewnętrznych 

Sędzia Joanna Faryna-Wielowieyska Asystent Polityczny Ministra 
Spraw Wewnętrznych 

Sędzia Grzegorz Strzelewicz           SPFP   

z-ca członka Sądu 
Konkursowego 

arch. Jan Sukiennik   SARP Warszawa   

z-ca członka Sądu 
Konkursowego 

Monika Zakrzewska Zastępca Dyrektora          

Biura Ministra w MSW 
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2. W przypadku braku możliwości wykonywania przez członka Sądu Konkursowego 

swojej funkcji, na jego miejsce zostanie powołany zastępca członka Sądu 
Konkursowego, odpowiednio ze strony Organizatora lub Zamawiającego. 

 
3. Do zadań Sądu Konkursowego należy:  

- ocena prac konkursowych i wskazanie pracy nagrodzonej oraz prac  
wyróżnionych, 

- przygotowanie uzasadnienia rozstrzygnięcia Konkursu, w tym opinii dotyczących 
prac wyróżnionych i nagrodzonej, 

- przedstawienie wyników Konkursu do zatwierdzenia przez Zamawiającego, 
- wskazanie nagrodzonej i wyróżnionych prac lub poinformowanie o odstąpieniu od  

przyznania nagrody i wyróżnień, gdy prace konkursowe nie spełniają wymagań 
określonych w Regulaminie, 

- sporządzenie informacji o pracach konkursowych. 
 
4. Funkcję Sekretarza Sądu Konkursowego pełni: arch. kraj. Marek Szeniawski  SARP 

Warszawa. 
 
5. Do zadań Sekretarza Sądu Konkursowego należy: 

- opracowywanie i zamieszczanie na stronach internetowych informacji dla 
Uczestników ze strony Zamawiającego i Sądu Konkursowego,  

- ocenianie wniosków o dopuszczenie do udziału w Konkursie, 
- przeprowadzenie utajnienia prac konkursowych,  
- sporządzenie dokumentacji Konkursu wymaganej zapisami Kodeksu 

konkursowego, 
- czuwanie nad zachowaniem w Konkursie zasady anonimowości Uczestników 

i prac konkursowych. 
 
6. Sekretarz Sądu Konkursowego jest odpowiedzialny za zachowanie poufności  

i anonimowości prac. Sekretarz Sądu Konkursowego ma prawo do uczestnictwa w 
posiedzeniach Sądu Konkursowego bez prawa głosu. 

 
 
§ 6 
SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ ORGANIZATORA KONKURSU  
Z UCZESTNIKAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB 
DOKUMENTÓW 
 
1. Osobą uprawnioną do udzielania informacji o Konkursie jest Sekretarz Sądu 

Konkursowego. 
 

2. Wszelką korespondencję związaną z Konkursem, należy kierować na adres 
Organizatora. Z oznaczeniem sprawy:     

 
Konkurs studialny na opracowanie 
modelu funkcjonalno-przestrzennego 
komendy i komisariatu Policji 
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3. Organizator nie bierze odpowiedzialności za skutki braku zachowania przez 
Uczestnika powyższych wymogów. 

 
 
§ 7 
SPOSÓB UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ DOTYCZĄCYCH REGULAMINU 
KONKURSU 
 
1. Organizator udzieli niezwłocznie, nie później niż na 2 dni przed terminem składania 

wniosków o dopuszczenie do udziału w Konkursie odpowiedzi na zapytania 
związane z Regulaminem dotyczące składania wniosków. 

  
2. Zamawiający zamieści pytania i odpowiedzi oraz inne informacje o Konkursie na tym 

etapie na stronach internetowych. 
 
3. Otrzymanie informacji przekazywanych pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną 

będzie na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdzane. 
 
4. Organizator będzie przekazywał treść wyjaśnień wraz z zapytaniami bez ujawniania 

źródła zapytania, pisemnie, za pomocą faksu lub e-mailem wszystkim Uczestnikom 
zakwalifikowanym do Konkursu. Organizator zamieści pytania  
i odpowiedzi oraz inne informacje o Konkursie na określonych powyżej stronach 
internetowych. 

 
5. Sąd Konkursowy może, przed upływem terminu składania Wniosków, zmienić treść 

postanowień zawartych w Regulaminie. Dokonane w ten sposób zmiany zostaną 
zamieszczone na stronach internetowych. 

 
6. Udzielone przez Organizatora wyjaśnienia oraz dokonane w związku z tym 

ewentualne zmiany w Regulaminie są wiążące dla Uczestników. 
 
7. Zaleca się, aby Uczestnicy sprawdzali informacje umieszczane na stronach 

internetowych, zwłaszcza na etapie przed złożeniem przez Uczestników Wniosków. 
 
 
§ 8 
MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW O DOPUSZCZENIE  
DO UDZIAŁU W KONKURSIE 
 
1. SKŁADANIE WNIOSKÓW O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W KONKURSIE 
 

a) Wnioski (zgodnie z wzorem określonym w Załączniku nr 1 do Regulaminu) należy 
składać osobiście w siedzibie Oddziału Warszawskiego Stowarzyszenia 
Architektów Polskich lub za pośrednictwem poczty albo firmy kurierskiej  do dnia  
25 marca 2013 r. do godz. 15.00  na adres Organizatora.  

 
b) Uczestnik Konkursu składa Wniosek wraz z dokumentami (w tym 

oświadczeniami) wymaganymi w Regulaminie w zamkniętej kopercie oznaczonej 
napisem: 
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Wniosek o dopuszczenie do udziału 
w Konkursie studialnym na opracowanie  
modelu funkcjonalno-przestrzennego  
komendy i komisariatu Policji 

 
c) Wniosek wysłany pocztą, kurierem lub składany w inny sposób, musi dotrzeć do 

Organizatora we wskazanym terminie.  
 
d) Uczestnicy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem  

Wniosku. Organizator nie przewiduje zwrotu tych kosztów.  
 

e) Uczestnik może zmienić lub wycofać Wniosek wyłącznie przed upływem terminu 
składania Wniosków. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub  
o wycofaniu Wniosku musi zostać złożone w formie pisemnej w miejscu 
wskazanym w  ust.1 lit. b i w terminie nie późniejszym niż wskazany w  ust.1 lit. a. 

f) Do złożenia pracy konkursowej zostaną zaproszeni Uczestnicy, którzy spełniają 
wymagania określone w Regulaminie. 

 
g) Wniosek,  oświadczenia, dokumenty oraz pełnomocnictwa (wraz z aktualnymi 

dokumentami potwierdzającymi umocowanie do ich podpisania, poświadczonymi 
za zgodność z oryginałem)  załączone do Wniosku  
w oryginale powinny być podpisane przez osobę upoważnioną do 
reprezentowania Uczestnika. 

 
h) Dokumenty lub oświadczenia składane w formie kopii wymagają poświadczenia 

za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną/upoważnioną do 
reprezentowania Uczestnika.  

 
i) Wniosek oraz wymagane Regulaminem oświadczenia i dokumenty Uczestnicy 

przekazują na piśmie. 
 
j) Przystępując do Konkursu, każdy z Uczestników we Wniosku, składa 

oświadczenie, iż w przypadku wygrania Konkursu, przenosi na Zamawiającego 
autorskie prawa majątkowe do pracy konkursowej – Załącznik nr 4 do 
Regulaminu na warunkach określonych w § 14 ust. 1 Regulaminu. 

 
k) Wniosek powinien być połączony z załącznikami w sposób trwały, a wszystkie 

strony ponumerowane.  
 
2. OCENA WNIOSKÓW O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W KONKURSIE 
 

a) Sekretarz Sądu dokonuje oceny Wniosków, a następnie informuje Sąd 
Konkursowy o wynikach kwalifikacji. 

 
b) Po dokonaniu oceny spełnienia warunków udziału w Konkursie, Organizator 

zaprosi do składania prac konkursowych Uczestników spełniających wymagania 
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określone w niniejszym Regulaminie. Wszyscy Uczestnicy, którzy złożyli Wnioski, 
zostaną powiadomieni na piśmie o wynikach  kwalifikacji. 

 
c) Uczestnicy nie spełniający wymagań, podlegają wykluczeniu z udziału  

w Konkursie.  
 

 
§ 9 
WARUNKI I WYMAGANIA JAKIE MUSZĄ SPEŁNIĆ UCZESTNICY 
KONKURSU 
 
1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

a) Uczestnikiem może być: 
- osoba fizyczna posiadająca odpowiednie wykształcenie wyższe 

architektoniczne bądź architekta wnętrz, 
- osoba prawna, w imieniu której przy wykonywaniu pracy konkursowej działają 

osoby legitymujące się wyżej wymienionym wykształceniem, 
- jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, w imieniu której 

przy wykonywaniu pracy konkursowej działają osoby legitymujące się wyżej 
wymienionym wykształceniem. 

 
b) Uczestnik przystępując do Konkursu składa oświadczenie o spełnieniu wymogu 

posiadania odpowiedniego wykształcenia, którego wzór został określony w 
Załączniku nr 12 do Regulaminu. 

c) Przepisy dotyczące Uczestnika stosuje się odpowiednio do Uczestników 
biorących wspólnie udział w Konkursie.  

 
d) Do złożenia pracy konkursowej zostaną zaproszeni Uczestnicy, którzy spełniają 

wymagania określone w niniejszym paragrafie. 
 

e) Wzór Wniosku stanowi Załącznik  nr 1 do Regulaminu. 
 
2. WARUNKI UDZIAŁU W KONKURSIE 
 
W Konkursie mogą wziąć udział Uczestnicy, którzy spełniają warunki udziału  
w Konkursie wymienione w Regulaminie, a także złożą Wniosek wraz z dokumentami (w 
tym oświadczeniami), zgodnie z wymaganiami zawartymi w niniejszym Regulaminie. 
 
3. WYMAGANIA JAKIE MUSI SPEŁNIĆ UCZESTNIK KONKURSU  

 
a) Uczestnik ubiegający się o dopuszczenie do udziału w Konkursie, zobowiązany 

jest spełnić warunki udziału w Konkursie opisane w ogłoszeniu  
o Konkursie oraz w Regulaminie. 

b) Ocena spełniania wymagań określonych w niniejszym paragrafie  dokonana 
zostanie na podstawie Wniosków i wymaganych dokumentów (w tym 
oświadczeń).  
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1. DOKUMENTY, OŚWIADCZENIA WYMAGANE WE WNIOSKU  
O DOPUSZCZENIE, POTWIERDZAJĄCE SPEŁNIANIE WARUNKÓW  
UDZIAŁU W KONKURSIE 

 
a) Złożenie przez Uczestnika wraz z Wnioskiem dokumentów (w tym oświadczeń) 

wymienionych w Regulaminie będzie stanowiło podstawę do oceny przez Sąd 
Konkursowy spełnienia warunków udziału w Konkursie. 

b) W celu dopuszczenia do udziału w Konkursie, Uczestnik składa następujące 
dokumenty (wraz z aktualnymi dokumentami potwierdzającymi umocowanie do 
ich podpisania, poświadczonymi za zgodność z oryginałem): 
- wypełniony formularz Wniosku o treści zgodnej z wzorem określonym  

w Załączniku nr 1 do Regulaminu,  
- oświadczenie o posiadaniu odpowiedniego wyższego wykształcenia, zgodnie 

z wzorem określonym w Załączniku nr 12 do Regulaminu, 
- pełnomocnictwo do reprezentowania Uczestnika lub pełnomocnictwo dla 

podmiotu reprezentującego Uczestników biorących wspólnie udział  
w Konkursie, zgodnie z wzorami stanowiącymi Załączniki nr 2 lub 3 do 
Regulaminu, 

- oświadczenie o przeniesieniu na Zamawiającego własności pracy 
konkursowej oraz autorskich praw majątkowych, zgodnie z wzorem 
stanowiącym Załącznik nr 4 do Regulaminu, 

- oświadczenie dotyczące praw autorskich, zgodnie z wzorem stanowiącym 
Załącznik nr 7 do Regulaminu. 

 
 

5.  UCZESTNICY KONKURSU WSPÓLNIE BIORĄCY UDZIAŁ W KONKURSIE                               
 
Uczestnicy mogą wspólnie brać udział w Konkursie. W takim przypadku ustanawiają 
pełnomocnika do reprezentowania ich w Konkursie, a oryginał lub notarialnie 
potwierdzoną kopię pełnomocnictwa załączają do Wniosku (wzór pełnomocnictwa 
stanowi Załącznik nr 3 do Regulaminu). Należy załączyć umowę Uczestników 
występujących wspólnie, jeżeli wynika z niej zasada reprezentacji. 
Dokument pełnomocnictwa musi być podpisany przez wszystkich Uczestników 
wspólnie biorących udział w Konkursie lub przez osoby uprawnione do składania 
oświadczeń woli.  
W przypadku, gdy Uczestnicy wspólnie biorą udział w Konkursie, warunki  
posiadania wymaganego wykształcenia będą spełnione, gdy wykaże to co najmniej 
jeden z Uczestników wspólnie biorących udział w Konkursie. 
 

§ 10 
PRACE KONKURSOWE – SPOSÓB ICH OPRACOWANIA ORAZ 
MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA 
 
1.  ZASADY OPRACOWANIA PRACY KONKURSOWEJ 
 

1) Opracowanie konkursowe musi cechować logika i czytelność kompozycji.  

2) Materiały nie objęte zakresem Konkursu nie będą rozpatrywane. 

3) Całość pracy konkursowej musi być w języku polskim. 
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4) Nie będą rozpatrywane prace konkursowe, które zostały opracowane  
w sposób umożliwiający identyfikację ich autorów. 

 
5) Praca Konkursowa powinna zawierać: 
a) 3 lekkie, sztywne plansze w formacie 100x70 cm (w układzie poziomym)  

do prezentacji w polu 100 cm szerokości i 210 cm wysokości: 
Plansze muszą zawierać następujące elementy: 
- koncepcja zagospodarowania terenu w skali 1:500 pokazującą wszystkie 

istotne elementy, ze szczególnym uwzględnieniem strefy wejścia, 
- rzuty wszystkich kondygnacji w skali 1:200 (pomieszczenia nieobjęte 

szczegółową prezentacją mogą być zaznaczone jako grupy pomieszczeń  
lub bloki funkcjonalne z wyróżnieniem kolorystycznym i opisem poszczególnych 
grup/bloków), 

- charakterystyczny przekrój budynku w skali 1:200, 
- co najmniej jedna elewacja (co najmniej elewacja frontowa) w skali 1:200, 
- rzut strefy ogólnodostępnej: strefa wejścia, część recepcyjna, poczekalnia, 

pokój do rozmów z funkcjonariuszem/pracownikiem Policji, w skali 1:50 wraz z 
pokazaniem powiązania z pozostałą częścią budynku oraz strefą zewnętrzną, 

- wybrane rozwinięcia ścian dla strefy ogólnodostępnej: w skali 1:50,  
z pokazaniem rozwiązań materiałowych i kolorystyki, 

- zestawienie elementów architektoniczno-przestrzennych, które będą mogły być 
stosowane przy realizacji Programu standaryzacji komend  
i komisariatów Policji wraz przedstawieniem przykładu ich zastosowania w 
obiekcie Policji nowobudowanym oraz istniejącym, ale o odmiennym 
charakterze (np. budynek historyczny), 

- wizualizacje (z poziomu wzroku) przedstawiające strefę wejściową od strony 
zewnętrznej i wnętrze części recepcyjnej, 

- do decyzji Uczestników dodatkowe rysunki, detale, szkice, makiety, wizualizacje 
umożliwiające zrozumienie przyjętych rozwiązań. 

 
b) Oprawiony zeszyt formatu A4 (2 egz.) zawierający opis rozwiązań 

prezentowanych na planszach. Objętość opisu nie powinna przekraczać  
5 ponumerowanych stron formatu A4. Tekst powinien zawierać: 

- zwięzły opis koncepcji obiektu modelowego, 
- opis sposobu realizacji zadań Konkursu poprzez zastosowanie konkretnych 

rozwiązań architektoniczno-przestrzennych, 
- opis założeń standaryzacji obiektów jednostek Policji przy zastosowaniu 

elementów zaproponowanych w pracy konkursowej. 
- dopuszcza się ilustrowanie tekstu opisu schematami i innymi  rysunkami 

pod warunkiem zmieszczenia ich w ramach objętości 5 stron. Do opisu 
należy dołączyć plansze opisane w  ust. 1 pkt 5 lit. a,  zmniejszone do 
formatu A3 (złożone do formatu A4 i oprawione wraz z opisem). 

 
c) Płyta CD (2 egz.) zawierająca zapis elektroniczny wszystkich  elementów pracy 

(część graficzna w formacie pdf, część tekstowa w formacie Word dla Windows). 
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Powinna być umieszczona w oddzielnej kopercie autorskiej oznaczonej 6-cyfrową 
liczbą – do otwarcia po rozstrzygnięciu Konkursu. Płytę CD należy umieścić w 
zamkniętej kopercie wraz z kartą identyfikacyjną. 

d) Opracowanie – „Zestaw standardów architektoniczno-przestrzennych – wytyczne 
do realizacji zadań inwestycyjnych w ramach Programu standaryzacji komend i 
komisariatów Policji”. Standardy zostaną przygotowane z uwzględnieniem 
opracowania wybranego w ramach konkursu na jednolity znak graficzny Policji i 
system identyfikacji wizualnej w budynkach Policji. Praca powinna być wykonana 
w formie zeszytu formatu A4, zawierającego opis i ilustracje przedstawiające 
główne elementy służące standaryzacji wraz z zakresem ich stosowania w 
podstawowych typach jednostek Policji. Zawartość opracowania wyniesie nie 
mniej niż 10 stron opisu i 5 rysunków. 

 
3.  TERMIN, MIEJSCE I SPOSÓB SKŁADANIA PRAC KONKURSOWYCH 

  
a) Prace konkursowe należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia                  

11 czerwca 2013 r., do godz. 15.00, za pokwitowaniem złożenia (Załącznik Nr 6 
do Regulaminu). Miejscem składania prac jest adres Organizatora. 

 
b) Prace konkursowe mogą złożyć wyłącznie Uczestnicy zaproszeni do udziału   

w Konkursie. 
 

c) Prace konkursowe przysłane pocztą, kurierem lub składane w inny sposób, 
muszą dotrzeć do Organizatora w terminie wskazanym w Regulaminie. Uwaga: 
Jeżeli praca konkursowa jest składana w inny sposób, niż osobiście, należy 
dołączyć do niej w otwartej kopercie zaadresowanej na adres nie będący 
adresem Uczestnika pokwitowanie złożenia. W tej kopercie, na podany adres, 
zostanie odesłane pokwitowanie złożenia pracy konkursowej. 

 
d) Praca konkursowa złożona przez Uczestnika może być wycofana wyłącznie 

przed upływem terminu składania prac konkursowych. Wycofanie pracy może 
nastąpić po przedstawieniu oryginalnego pokwitowania złożenia pracy, 
wystawionego przez Organizatora.  

 
e) Wprowadzenie zmian do pracy konkursowej możliwe jest wyłącznie przed 

upływem terminu do składania prac konkursowych. Wprowadzenie zmian pracy 
konkursowej, musi nastąpić z zachowaniem wymogów określonych dla pracy 
konkursowej, z zastrzeżeniem, że opakowania (koperty) będą zawierały 
dodatkowe oznaczenie: 

 
ZMIANA PRACY KONKURSOWEJ 
Konkurs studialny na opracowanie  
modelu funkcjonalno-przestrzennego  
komendy i komisariatu Policji 

 
f) Zamknięta koperta z kartą identyfikacyjną oraz płytą CD z wersją elektroniczną 

pracy konkursowej musi zawierać: 
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- kartę identyfikacyjną wypełnioną wg. Załącznika nr 5 do Regulaminu  (podana 
nazwa Uczestnika oraz skład zespołu autorskiego), 

- płytę CD zawierającą całość pracy konkursowej (rysunki oraz tekst). 
 
g) Praca konkursowa (plansze, opis, zamknięta koperta z kartą identyfikacyjną, płytą 

CD oraz opakowanie pracy konkursowej) nie może być opatrzone nazwą 
Uczestnika składającego pracę, ani innymi informacjami umożliwiającymi 
zidentyfikowanie autora pracy przed rozstrzygnięciem Konkursu przez Sąd 
Konkursowy. W przypadku przesłania pracy za pośrednictwem Poczty Polskiej 
lub firmy kurierskiej, adres i nazwa podane na kopercie nie mogą być adresem i 
nazwą Uczestnika. 

 
h) Pracę konkursową należy oznaczyć wyłącznie sześciocyfrową liczbą, którą 

należy umieścić na wszystkich elementach pracy, takich jak:  
- plansze – część graficzna,  
- zeszyt z częścią opisową  – tylko pierwsza strona, 
- opracowanie – „Zestaw standardów architektoniczno-przestrzennych – 

wytyczne do realizacji zadań inwestycyjnych w ramach Programu 
standaryzacji komend i komisariatów Policji”- tylko pierwsza strona, 

- zamknięta koperta z kartą identyfikacyjną oraz płytą CD z wersją 
elektroniczną pracy konkursowej, 

- opakowanie pracy konkursowej. 
W przypadku opisu, opracowania, plansz i koperty z kartą identyfikacyjną  
i CD, zaleca się umieszczenie liczby rozpoznawczej w prawym górnym rogu. 
Wysokość cyfr – 1 cm. 

 
i) Prace przesłane pocztą, kurierem lub dostarczone w inny sposób, które dotrą do 

Organizatora po terminie składania prac, co zostanie potwierdzone  
w sporządzonym protokole przyjęcia prac oraz ich utajnienia, nie będą uznane za 
złożone i mogą być odebrane przez Uczestnika wyłącznie na własny koszt. 

 
j) Prace konkursowe należy składać w opakowaniach uniemożliwiających ich 

bezśladowe otwarcie i zapoznanie się z zawartością opakowania oraz 
uniemożliwiający identyfikację autora pracy konkursowej. Opakowanie musi 
zostać opisane w następujący sposób: 

 
Konkurs studialny na opracowanie  
modelu funkcjonalno-przestrzennego  
komendy i komisariatu Policji 

 
oraz oznakowane SZEŚCIOCYFROWYM NUMEREM nadanym wszystkim 
elementom pracy konkursowej. 

 
k) Prace konkursowe zostaną zaszyfrowane przez Sekretarza Sądu Konkursowego, 

poprzez nadanie indywidualnego, trzycyfrowego kodu każdej pracy. Z czynności 
tej sporządzony zostanie protokół, który zostanie przekazany Zamawiającemu. 

 
l) Uczestnicy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem  

i złożeniem (wysłaniem) pracy konkursowej. Organizator nie przewiduje zwrotu 
tych kosztów ani zwrotu opakowań prac oraz odsyłania prac na swój koszt.  
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§ 11  
OCENA PRAC KONKURSOWYCH 
 
1. TRYB OCENY PRAC KONKURSOWYCH 
 

a) Oceny prac dokonuje Sąd Konkursowy, na posiedzeniach zamkniętych, oceniając 
zgodność prac z wymaganiami określonymi w § 10 ust. 1 Regulaminu i kryteriami 
oceny prac konkursowych. Prace niespełniające wymagań określonych w 
Regulaminie nie będą podlegały ocenie. 

 
b) Zamawiający unieważni Konkurs, jeżeli: 

- nie zostanie złożony żaden wniosek o dopuszczenie do udziału  
w Konkursie lub żadna praca konkursowa,  

- wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie Konkursu 
nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć. 

 
c) Zamawiający sprawuje nadzór nad Sądem Konkursowym w zakresie zgodności 

Konkursu z Regulaminem, w szczególności: 
- unieważnia Konkurs,  
- zatwierdza rozstrzygniecie Konkursu. 

 
d) Sąd Konkursowy wyłoni w Konkursie i przedstawi Zamawiającemu pracę 

konkursową, która będzie zawierać najkorzystniejsze rozwiązania modelu 
funkcjonalno-przestrzennego komendy i komisariatu Policji. 

 
e) Sąd Konkursowy może powoływać biegłych i ekspertów. 

 
 
2.  KRYTERIA OCENY PRAC KONKURSOWYCH: 

- walory architektoniczne,  
- funkcjonalność i walory estetyczne rozwiązań, 
- zgodność z założeniami, 
- możliwość wykorzystania rozwiązań modelowych, 
- efektywność ekonomiczna i energetyczna obiektu. 

 
Kryteria wymienione powyżej są rozpatrywane całościowo i decydują łącznie  
o  całkowitej ocenie projektu.  
 
§ 12 
WYNAGRODZENIE LAUREATA KONKURSU 
 
1. Zamawiający przyzna autorowi pracy konkursowej uznanej za najlepszą, nagrodę w 

wysokości 55 000 zł brutto. Wskazane wynagrodzenie zostanie przekazane w 
terminie 14 dni od dnia ostatecznego rozstrzygnięcia Konkursu na wskazany 
rachunek bankowy (określony w pkt 3 Karty identyfikacyjnej, stanowiącej Załącznik 
nr 5 do Regulaminu). 
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2. Ewentualne wyróżnienia honorowe będą przyznane pracom, które w ocenie Sądu 
Konkursowego, będą warte wyróżnienia za przedstawione w nich wyjątkowe 
rozwiązania. 

 
3. Przejście autorskich praw majątkowych do wszystkich elementów pracy 

konkursowej szczegółowo reguluje § 14 ust. 1  Regulaminu. 
 
4. W przypadku organizacji ewentualnej wystawy w terminie późniejszym Zamawiający 

zwróci się z prośbą do Uczestników o udostępnienie prac. 
 
§ 13 
OGŁOSZENIE WYNIKÓW KONKURSU I SPOSÓB ICH PODANIA DO 
PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI  
 
 
1. Publiczne ogłoszenie wyników Konkursu odbędzie się 18 czerwca 2013 r. 

w siedzibie Organizatora. 
 
2. Sąd Konkursowy dokonuje publicznego odtajnienia i identyfikacji wszystkich prac, 

przyporządkowując prace poszczególnym Uczestnikom, na podstawie numeru 
umieszczonego na karcie identyfikacyjnej. 

 
3. O rozstrzygnięciu Konkursu Organizator zawiadomi Uczestników, którzy złożyli 

prace konkursowe, informując jednocześnie na swojej stronie internetowej   
o czasie trwania i miejscu wystawy prac konkursowych oraz publicznej dyskusji 
pokonkursowej. 

 
4. W przypadku stwierdzenia, po identyfikacji prac konkursowych, że praca 

konkursowa została złożona przez Uczestnika nie zaproszonego do złożenia pracy 
konkursowej, praca lub prace zostaną uznana za nieważne. 

 
5. Ogłoszenie wyników Konkursu zostanie opublikowane na stronach internetowych. 

 
6. Niezwłocznie po oficjalnym ogłoszeniu wyników Konkursu Organizator powiadomi 

pisemnie wszystkich Uczestników, którzy złożyli prace konkursowe. 
 

7. Po rozstrzygnięciu Konkursu, prace konkursowe zostaną zaprezentowane na 
wystawie, a także odbędzie się dyskusja pokonkursowa, o czym Organizator 
zawiadomi odrębnie.  

 
§ 14 
INNE POSTANOWIENIA REGULAMINU 
 
1. PRAWA AUTORSKIE  

 
a) Konkurs prowadzony będzie z poszanowaniem autorskich praw majątkowych  

i osobistych Uczestników. Uczestnik składając pracę konkursową załącza 
oświadczenie, którego wzór stanowi Załącznik nr 7  do Regulaminu. 
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b) Uczestnik przenosi na Zamawiającego wszelkie autorskie prawa majątkowe do 
wszystkich elementów pracy konkursowej, stanowiących utwory  
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), w tym  
w szczególności do modelu funkcjonalno- przestrzennego komendy  
i komisariatu Policji w postaci wzorcowej koncepcji architektonicznej budynku 
komendy i komisariatu Policji oraz opracowania – „Zestaw standardów 
architektoniczno-przestrzennych – wytyczne do realizacji zadań  inwestycyjno-
remontowych w ramach Programu standaryzacji komend i komisariatów Policji”, 
zwanych dalej „Utworami”, z chwilą złożenia pracy konkursowej  
w siedzibie Organizatora. Przeniesienie praw autorskich, o których mowa 
powyżej, następuje pod warunkiem, że praca konkursowa Uczestnika zostanie 
uznana za najlepszą przez Sąd Konkursowy. Zamawiający zobowiązuje się do 
wypłaty wynagrodzenia za przeniesienie autorskich praw majątkowych do 
wszystkich elementów pracy konkursowej w kwocie określonej w § 12 ust. 1. 
 

c) Przeniesienie autorskich praw majątkowych, o których mowa w ust. 1 lit. b), 
uprawnia do nieograniczonego w czasie i terytorialnie korzystania  
i rozporządzania Utworami na wszystkich polach eksploatacji, w szczególności na 
następujących polach eksploatacji: 
- zwielokrotnianie jakąkolwiek techniką, w tym światłoczułą cyfrową, techniką 

zapisu komputerowego, drukarską, video, 
- publiczne odtwarzanie, wystawianie, 
- nadawanie, re-emitowanie, 
- publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego 

dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym. 
 

d) Przeniesienie autorskich praw majątkowych, o których mowa powyżej, następuje 
wraz 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 § 12. Uczestnikowi nie 
przysługuje odrębne wynagrodzenie za korzystanie z pracy konkursowej na 
każdym odrębnym polu eksploatacji oraz za zależne prawa autorskie. 

 
e) Uczestnik wyraża zgodę – w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 12 ust. 

1 – na wprowadzenie zmian, modyfikacji i ulepszeń w Utworach, wynikających z 
konieczności dokonywania w okresie późniejszym zmian, modyfikacji i ulepszeń 
w tych Utworach. Zgoda ta dotyczy wszystkich pól eksploatacji, o których mowa 
w ust. 1 lit. c) i jest wyrażana pod warunkiem, że praca konkursowa Uczestnika 
zostanie uznana za najlepszą przez Sąd Konkursowy.  

 
f) W razie konieczności uwzględnienia roszczeń osób trzecich, Uczestnicy wezmą 

na siebie pełną odpowiedzialność z tego tytułu i pokryją Zamawiającemu jego 
szkody. 

 
 
2.POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ 
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Uczestnik może złożyć protest w sprawie czynności  i decyzji podjętych przez 
Organizatora. Protest można składać w terminie 3 dni od daty powzięcia wiedzy w danej 
sprawie, na adres i w sposób przewidziany niniejszym Regulaminem. Sąd Konkursowy 
udzieli odpowiedzi w terminie do 2 dni. Decyzja Sądu Konkursowego jest ostateczna i 
wiążąca dla Uczestnika.  
 
 
ZAŁĄCZNIKI DO REGULAMINU KONKURSU ORAZ MATERIAŁY  
DO KONKURSU 
 
Załącznik nr 1 – wzór wniosku o dopuszczenie do udziału w Konkursie 
 
Załącznik nr 2  – wzór pełnomocnictwa do reprezentowania Uczestnika Konkursu 
 
Załącznik nr 3 – wzór pełnomocnictwa dla podmiotu (osoby) reprezentującego 
Uczestników wspólnie biorących udział w Konkursie 
 
Załącznik nr 4 – wzór oświadczenia o przeniesieniu na organizatora własności prac 
konkursowych oraz autorskich praw majątkowych do prac konkursowych.  
 
Załącznik nr 5 – wzór karty identyfikacyjnej dla pracy konkursowej 
 
Załącznik nr 6 – pokwitowanie złożenia pracy konkursowej 
 
Załącznik nr 7  – wzór oświadczenia dotyczącego praw autorskich 
 
Załącznik nr 8  – Program standaryzacji komend i komisariatów Policji 
 
Załącznik nr 9  – 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 10  – Raport Pracowni Badań i Innowacji Społecznych Stocznia  
– „Komendy i Komisariaty Policji – funkcje i standardy przestrzeni”. 
 
Załącznik nr 11 – Regulamin Konkursów Architektonicznych i Urbanistycznych SARP 
 
Załącznik nr 12 – wzór oświadczenia o spełnieniu wymogu posiadania odpowiedniego 
wykształcenia 
 
 
 
 


