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REGULAMIN KONKURSU NA PROJEKT MEDALU DLA  

PROKURATURY GENERALNEJ 

 

I. Organizator konkursu 

Prokuratura Generalna (zwana dalej Organizatorem) ogłasza konkurs na projekt medalu 

"Zasłużony dla Prokuratury RP"( zwany dalej Konkursem). 

Partnerem merytorycznym konkursu jest Stowarzyszenie Twórców Grafiki Użytkowej 

(zwany dalej Partnerem). 

II. Przedmiot i cel konkursu 

1. Konkurs ma na celu wyłonienie projektu medalu "Zasłużony dla 

Prokuratury RP" (zwany dalej Medalem) wraz z etui na Medal. 

2. Medal dla Prokuratury Generalnej powinien jednoznacznie kojarzyć się z tą instytucją, 

a zarazem łączyć jej dobrze rozumiany, tradycyjny charakter z nowoczesnymi 

aspiracjami i profesjonalizmem. Medal nie powinien w swojej symbolice zawierać 

elementów tradycyjnie przyjętych dla instytucji Prokuratury Generalnej i wymiaru 

sprawiedliwości tj. kajdanek, łańcuchów, wagi, Temidy. Medal powinien zawierać 

frazę „Zasłużony dla Prokuratury RP" oraz logo Prokuratury Generalnej.  

3. Wybrany medal będzie przeznaczony do celów: 

 reprezentacyjnych, 

 upamiętniających, 

 odznaczenia osób zasłużonych.  

 4.  Wybrany medal musi charakteryzować się: 

 funkcjonalnością, 

 możliwością wykonania odlewu, 

 formą nawiązującą do współczesnych trendów w projektowaniu, 

 oryginalnością, 

 pomysłowością, 

 reprezentatywnością. 

5. Etui na Medal musi być: 

 funkcjonalne, 

 estetyczne, 

 wykonane z materiału w twardej oprawie, z łożem dopasowanym do kształtu  

i wymiarów medalu. 
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III. Uczestnicy konkursu 

1. Konkurs skierowany jest do osób fizycznych i podmiotów prawnych zajmujących się 

projektowaniem graficznym / wzornictwem przemysłowym. Konkurs przeznaczony jest 

dla osób pełnoletnich. 

2. Prace mogą być realizowane oraz zgłaszane do konkursu indywidualnie lub zespołowo. 

IV. Terminy 

1.   Termin nadsyłania projektów Medalu upływa - 29 sierpnia 2014. 

2.   Wybór zwycięskiego projektu nastąpi - 3 września 2014. 

3.   Konkurs ma charakter jednoetapowy, ogólnopolski. 

V. Warunki uczestnictwa w konkursie i wymagania, jakie powinien spełniać 

projekt 

1. Projekt musi być zgodny z założeniami określonymi w pkt. II Regulaminu. 

2. Projekt powinien zostać wysłany w formacie PDF /JPG w jakości do druku (300 dpi). 

3.   Projekt musi zawierać projekt wykonawczy wraz z dokumentacją techniczną     

zawierającą w szczególności: 

 rozwiązania techniczne i technologiczne, materiałowe, maszynowe, narzędziowe  

i wykonawcze umożliwiające wykonanie Medalu wraz z etui, 

 rozwiązania techniczne i technologiczne winny zawierać w szczególności wymiary 

Medalu i etui, jego poszczególnych elementów oraz wielkość i rodzaj czcionki napisów 

umieszczonych na Medalu/etui z zaznaczeniem sposobu ich naniesienia na 

Medal/etui (np. grawerunek, barwienie), kolorystykę, rodzaj zastosowanego 

materiału, rysunki, rzuty i przekroje oraz opis sposobu wykonania i wykończenia 

Medalu i etui umożliwiające wykonanie wzorcowego Medalu i etui oraz matryc 

niezbędnych do rozpoczęcia produkcji Medalu i etui, 

 przewidywany koszt maksymalny wykonania wzorcowego Medalu wraz z etui, 

 przewidywany koszt wykonania Medalu i etui przy minimum 20 egzemplarzach. 

4. Projekt powinien zawierać logo Prokuratury Generalnej, zgodnie z Księgą znaku oraz 

formą podstawową, pionową i poziomą loga Prokuratury Generalnej. Logo Prokuratury 

Generalnej oraz Księga znaku zamieszczone są na stronie internetowej Prokuratury 

Generalnej www.pg.gov.pl/ zakładka logo Prokuratury Generalnej. 

5. Na konkurs można zgłosić dowolną liczbę projektów. 

 

 

VI. Miejsce i termin składania projektów konkursowych 

1.   Projekty należy przesyłać na adres: konkursprokuratura@stgu.pl 

http://www.pg.gov.pl/
mailto:konkursprokuratura@stgu.pl
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2.   W mailu należy podać swoje dane kontaktowe. 

3.    Nieprzekraczalny termin nadsyłania prac konkursowych upływa dnia  

29 sierpnia 2014 r. 

 

VII. Ocena projektów konkursowych 

1. Komisja konkursowa dokona oceny artystycznej i merytorycznej oraz oceny pod 

kątem możliwości wdrożenia Projektu do produkcji, w tym oceny kompletności 

dokumentacji Projektu Medalu umożliwiającej wykonanie wzorcowego Medalu  

i etui oraz matryc niezbędnych do rozpoczęcia produkcji Medalu i etui na podstawie 

nadesłanych projektów, zgodnie z kryteriami opisanymi w pkt II i V niniejszego 

Regulaminu. 

2. Oceny projektów dokona Komisja Konkursowa w składzie: 

 Andrzej Seremet - Prokurator Generalny 

 Agata Gałuszka-Górska - prokurator 

 Prof. Bogumiła Jung – prezes Stowarzyszenia Projektantów Form  

Przemysłowych, projektant 

 Dr Dawid Korzekwa – prezes Stowarzyszenia Twórców Grafiki Użytkowej, 

projektant 

 Dr hab. Krzysztof Chrościelewski – projektant, Autorskie Studio  

Projektowe Chróścielewski Włodarczyk 

 Dawid Grynasz – projektant, niemywskagrynasz studio 

3.    Przebiegiem prac Komisji Konkursowej kieruje przewodniczący wybrany przez 

        członków tej Komisji. 

4.    Komisja Konkursowa podejmuje decyzje zwykłą większością głosów.   

        W przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego. 

 

 

 

VIII. Nagroda i wynagrodzenie za sprawowanie osobistego nadzoru 

autorskiego 

1. Za Projekt, który Komisja Konkursowa wybierze do wdrożenia, przyznana zostanie 

nagroda główna w kwocie 7 000 zł (słownie: siedem tysięcy) brutto. Nagroda ta 

stanowi jednocześnie wynagrodzenie Twórcy  wybranego Projektu za przeniesienie 

majątkowych praw autorskich i praw zależnych do Projektu. 
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2. Twórcy wybranego Projektu będzie przysługiwać prawo do sprawowania 

odpłatnego osobistego nadzoru autorskiego w kwocie nieprzekraczającej 

3000 zł (słownie: trzy tysiące)  brutto. 

3. W odrębnej umowie o dzieło zawartej pomiędzy Organizatorem a Twórcą 

wybranego Projektu zostaną uregulowane kwestie przeniesienia majątkowych praw 

autorskich i praw zależnych  do Projektu oraz nadzoru autorskiego. 

4. W przypadku wyboru pracy zespołu nagroda nie ulega zwielokrotnieniu. 

5. Organizator zastrzega sobie prawo do innego rozdysponowania puli nagród.  

W przypadku przyznania nagród równorzędnych, Organizator zastrzega sobie 

możliwość wyboru pracy skierowanej do realizacji spośród tych, które zostaną 

najwyżej ocenione przez Komisję. 

6. Organizator zastrzega sobie prawo do wyłonienia nowego zwycięzcy konkursu  

w przypadku niemożliwości realizacji Medalu według pierwotnie wybranego 

Projektu. 

7. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do nie przyznania 1 nagrody  

w przypadku stwierdzenia, że żaden z nadesłanych projektów  nie spełnia wymagań 

konkursowych określonych w pkt. II i V Regulaminu. 

8. Kwoty nagród podlegają opodatkowaniu na ogólnych zasadach. 

9. Organizator zastrzega sobie prawo do ewentualnych modyfikacji Projektu,  

z poszanowaniem jego oryginalnej formy. 

IX. Prawa autorskie 

1. Przekazanie prac do udziału w konkursie traktowane jest jako równoczesne 

oświadczenie, że autorowi Projektu przysługują pełne prawa autorskie do Projektu oraz 

Projekt nie narusza praw osób trzecich, w szczególności nie narusza ich majątkowych  

i osobistych praw autorskich. 

2. W przypadku wystąpienia przez osobę trzecią z roszczeniami, wynikającymi z tytułu 

naruszenia praw określonych powyżej, osoba/podmiot zgłaszający pracę zrekompensuje 

Organizatorowi, jako wyłącznie odpowiedzialny, koszty poniesionew związku ze 

skierowaniem przeciwko niemu roszczeń odszkodowawczych, zwalniając Organizatora 

od wszelkich zobowiązań, jakie powstaną z tego tytułu. 

3. Zwycięski Projekt Medalu stanie się własnością Prokuratury Generalnej na podstawie 

umowy zawartej z Twórcą Projektu, któremu przysługują pełne majątkowe autorskie 

prawa  do zwycięskiego projektu. 
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4. W umowie, o której mowa w pkt. 3 zostaną uregulowane wszelkie kwestie, związane  

z przeniesieniem na Organizatoramajątkowych praw autorskich i praw zależnych do 

Projektu wraz możliwością korzystania z Projektu na polach eksploatacji opisanych we 

wspomnianej umowie. W tej samej umowie zostaną też uregulowane kwestie związane  

z nadzorem autorskim sprawowanym przez autora projektu. 

5. Twórca/ Twórcy Projektów zachowują autorskie prawa majątkowe do nadesłanych 

prac.Przekazanie praw dotyczy wyłącznie Twórcy Projektu przyjętego przez Komisje 

Konkursową  do realizacji. 

 

X. Postanowienia końcowe 

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane podaniem błędnych 

lub nieaktualnych danych przez uczestników konkursu. 

2. Interpretacja zapisów niniejszego Regulaminu należy do wyłącznej kompetencji Komisji 

Konkursowej. 

3. Niniejszy Regulamin podlega ogłoszeniu z możliwością pobrania i wydruku na stronie 

internetowej Organizatora oraz partnera merytorycznego. 

4. Udział w Konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem przez osoby w nim uczestniczące 

zgody na przetwarzanie przez Organizatora ich danych osobowych dla celów związanych 

z przeprowadzeniem i rozstrzygnięciem Konkursu oraz dla celów marketingowych 

i promocyjnych Organizatora i/ lub Partnera zgodnie z ustawą o ochronie danych 

osobowych (Dz.U. Nr 133 poz.833 z póz. zm.). 

5. Wyniki konkursu zostaną podane do wiadomości publicznej na stronie internetowej 

Organizatora www.pg.gov.pl oraz partnera www.stgu.pl. 

6. Twórca wybranego Projektu zostanie poinformowany o jego rozstrzygnięciu  Konkursu 

indywidualnie. 

7. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do opublikowania imienia, 

nazwiska/nazwy i informacji o Twórcy wybranego Projektu, a także innych Projektów 

konkursowych oraz umieszczenia tych informacji w materiałach promocyjnych 

Organizatora i partnera oraz w mediach i Internecie. 

8. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy 

obowiązującego prawa. 

9. Wszelkich dodatkowych informacji na temat Konkursu udziela sekretariat konkursu: 

Stowarzyszenie Twórców Grafiki Użytkowej, email: konkursprokuratura@stgu.pl, 

tel. 517 195 489. 

 

http://www.pg.gov.pl/
http://www.stgu.pl/
mailto:konkursprokuratura@stgu.pl

