
REGULAMIN KONKURSU 

NA WYBÓR AUTORA SYSTEMU GRAFICZNEGO MUZEUM POLIN 

 

I. ORGANIZATOR KONKURSU 

 

Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN, z siedzibą w Warszawie, ul. Anielewicza 6, 00-157 Warszawa, 

wpisane do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 

pod numerem RIK 89/2014, NIP 525-234-77-28 i Regon 140313762 (zwane dalej „Organizatorem” lub 

„Muzeum”). 

 

II. PRZEDMIOT KONKURSU 

 

1. Celem konkursu jest wyłonienie wykonawcy, który opracuje system graficzny Muzeum Historii 

Żydów Polskich Polin. System graficzny Muzeum ma porządkować użycie elementów graficznych 

w materiałach promocyjnych i instytucjonalnych Muzeum, zgodnie z informacjami i wymaganiami 

zawartymi w załączniku numer 1 do Regulaminu. Zasady systemu graficznego mają zostać ujęte w 

księdze marki. Opracowanie systemu graficznego nie obejmuje projektowania nowego logo 

Muzeum. 

2. Uczestnik konkursu, którego praca zostanie wybrana przez komisję konkursową jako najlepsza oraz 

z którym zostanie zawarta umowa o opracowanie systemu graficznego Muzeum, przygotuje księgę 

marki. Szczegółowa lista materiałów wchodzących w zakres księgi marki jest określona w 

załączniku nr 2 do regulaminu. 

3. Do konkursu nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień 

publicznych. 

 

III. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

1. Konkurs składa się z dwóch etapów: 

1) Etap I - w którym uczestnicy składają wnioski o dopuszczenie do udziału w konkursie; 

2) Etap II – w którym uczestnicy dopuszczeni do udziału w konkursie składają prace konkursowe, 

na podstawie których komisja konkursowa dokonuje rozstrzygnięcia konkursu. 

2. Uczestnik może zwrócić się do Organizatora z wnioskiem o wyjaśnienie treści regulaminu 

przesyłając zapytanie drogą elektroniczną na adres: konkurs1@polin.pl 

3. Treść wyjaśnień Organizator opublikuje na stronie internetowej: www.polin.pl/pl/ogloszenia-

przetargi-praca. 

 

IV. UCZESTNICY KONKURSU 

 

1. Uczestnikami konkursu mogą być osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne 

nieposiadające osobowości prawnej. 

2. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz członkowie komisji, a także 

członkowie ich najbliższych rodzin. 

3. Złożenie wniosku o dopuszczenie do udziału w Konkursie oznacza akceptację postanowień 

niniejszego regulaminu. 

 

V. KOMISJA KONKURSOWA I SEKRETARIAT KONKURSU 

 

1. Organizator powołuje komisję konkursową, która dokona oceny merytorycznej wniosków 

o dopuszczenie do udziału w konkursie złożonych w I etapie oraz prac konkursowych złożonych 

w II etapie, a także dokona rozstrzygnięcia konkursu. 

2. Skład komisji konkursowej:  

1) Przewodniczący komisji: Jan Konstanty Przybora– Prezes Zarządu agencji reklamowej PZL; 

2) Sekretarz komisji: Katarzyna Krauze – Kierowniczka Działu Marketingu; 

3) Zygmunt Stępiński - Zastępca Dyrektora ds. Komunikacji i Obsługi Klienta; 



4) Jakub Woźniak – Kierownik Działu Komunikacji; 

5) Rafał Grunt - Starszy Specjalista ds. Projektowania Graficznego; 

6) Piotr Matosek – Projektant. 

3. Członków sekretariatu konkursu powołuje organizator. 

4. Sekretariat konkursu weryfikuje poprawność formalną wniosków o dopuszczenie do udziału w 

konkursie w I etapie konkursu i prac konkursowych w II etapie konkursu. 

5. Szczegółową organizację i tryb pracy komisji konkursowej określa Organizator. 

6. Skład komisji konkursowej może ulec zmianie. Ewentualne zmiany w składzie komisji zostaną 

opublikowane przez Organizatora na stronie internetowej www.polin.pl/pl/ogloszenia-przetargi-

praca. 

 

VI. ETAP PIERWSZY – DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W KONKURSIE 

 

1. W I etapie konkursu uczestnicy składają wnioski o dopuszczenie do udziału w Konkursie. 

2. Wniosek o dopuszczenie do udziału w konkursie zawiera: 

1) skan czytelnie wypełnionego i podpisanego wniosku o dopuszczenie do udziału w Konkursie -  

zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do regulaminu; wniosek powinien być 

podpisany przez uczestnika lub osoby uprawnione do reprezentowania uczestnika; w 

przypadku podpisania wniosku przez pełnomocnika należy załączyć także skan 

pełnomocnictwa; 

2) portfolio z przykładami (nie mniej niż dwa i nie więcej niż cztery) zaprojektowanych przez 

uczestnika systemów graficznych marki lub instytucji, wykonanych w okresie ostatnich 4 lat 

przed upływem terminu składania wniosków. Co najmniej 2 spośród przedstawionych systemów 

graficznych dla marki lub instytucji muszą być wdrożone, a wartość zamówienia projektowego 

każdego z nich powinna przekraczać 20 tys. zł brutto. Portfolio powinno być przedstawione w 

prezentacji PDF nie przekraczającej 25 stron, waga pliku nie może przekraczać 10 MB. 

3. W przypadku, gdy wniosek o dopuszczenie do udziału w konkursie składają uczestnicy występujący 

wspólnie, we wniosku należy wskazać dane wszystkich uczestników występujących wspólnie. 

Wniosek taki podpisują wszyscy uczestnicy występujący wspólnie lub osoba uprawniona do 

reprezentowania uczestników występujących wspólnie. 

4. Wniosek o dopuszczenie do udziału w konkursie należy wysłać drogą elektroniczną do dnia 

31 października 2017 r. do godz. 15:00 na adres: konkurs1@polin.pl 

5. W I etapie konkursu komisja konkursowa dokona oceny zakwalifikowanych do oceny merytorycznej 

wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie pod względem walorów estetycznych 

przedstawionych systemów graficznych marki lub instytucji, przyznając im punkty. Każdy członek 

komisji w tajnym głosowaniu przyzna od 0 do 5 punktów ocenianemu wnioskowi. Do II etapu 

zostanie zakwalifikowanych 5 uczestników, których wnioski uzyskają najwyższą liczbę punktów. 

Komisja może dopuścić do udziału w II etapie konkursu więcej niż 5 uczestników. 

6. Lista uczestników konkursu zakwalifikowanych do II etapu konkursu zostanie opublikowana na 

stronie internetowej Organizatora, a uczestnicy zakwalifikowani do II etapu konkursu zostaną 

poinformowani drogą elektroniczną. 

 

VII. ETAP DRUGI – PRZEDSTAWIENIE PRAC KONKURSOWYCH 

 

1. Uczestnicy konkursu zakwalifikowani do udziału w II etapie konkursu składają po jednej pracy 

konkursowej zawierającej projekt koncepcji systemu graficznego Muzeum, przedstawionej na 

przykładach 12 obowiązkowych materiałów graficznych wymienionych w załączniku numer 1 do 

regulaminu. Przedstawiona koncepcja musi być jednorodna, bez rozwiązań wariantowych. 

2. Przed złożeniem pracy konkursowej każdy z uczestników zakwalifikowanych do II etapu konkursu 

zostanie zaproszony na indywidualne spotkanie w siedzibie Organizatora z udziałem członków 

sekretariatu konkursu, w celu uzyskania dodatkowych informacji dotyczących oczekiwań 

Organizatora co do projektowanego systemu graficznego Muzeum. Dokładny termin spotkania 

zostanie ustalony w trybie roboczym. 
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3. Praca konkursowa powinna zostać przesłana w formie prezentacji PDF w formacie A3 (do wydruku) 

nie przekraczającej 20 stron, waga pliku nie może przekraczać 20 MB. 

4. Pracę konkursową należy nadesłać drogą elektroniczną do dnia 4 grudnia 2017 r., do godz. 15:00 

na adres: konkurs1@polin.pl. Komisja konkursowa może zmienić termin nadsyłania prac 

konkursowych. 

5. Po złożeniu pracy konkursowej każdy uczestnik zostanie zaproszony na indywidualne spotkanie w 

siedzibie Organizatora z udziałem członków komisji konkursowej w celu zaprezentowania pracy 

konkursowej. Termin spotkania zostanie ustalony w trybie roboczym. 

 

VIII. ROZSTRZYGNIĘCIE 

 

1. Komisja konkursowa rozstrzyga konkurs, wybierając spośród prac konkursowych złożonych w 

II etapie konkursu, najlepszą pracę konkursową oceniając prace wg następujących kryteriów: 

1) zgodność z wymaganiami zawartymi w załączniku numer 1 do regulaminu; 

2) walory estetyczne; 

3) potencjał funkcjonalności rozwiązań graficznych w projektowaniu materiałów Muzeum. 

2. Każdy z członków komisji w tajnym głosowaniu dokona oceny prac konkursowych spełniających 

wymagania określone w regulaminie poprzez przyznanie od 0 do 5 punktów w ramach 

poszczególnych kryteriów określonych w ust. 1. 

3. Pierwsze miejsce uzyska praca konkursowa, która dostanie łącznie największą liczbę punktów. 

4. W przypadku, gdy dwa projekty uzyskają taką samą liczbę punktów, komisja dokona ponownej 

oceny tych projektów poprzez głosowanie. W takim przypadku pierwsze miejsce zajmie projekt, 

który uzyska więcej głosów w głosowaniu komisji. W przypadku równości głosów, głos 

przewodniczącego komisji jest rozstrzygający. 

5. Praca konkursowa, która zajęła drugie miejsce pod względem liczby uzyskanych punktów będzie 

traktowana jako praca rezerwowa. 

6. Komisja ma prawo nie rozstrzygnąć konkursu, jeżeli stwierdzi, że żaden z wybranych projektów nie 

odpowiada w pełni przyjętym założeniom i celom konkursu albo okaże się, iż wartość merytoryczna 

lub estetyczna projektów nie jest na odpowiednio wysokim poziomie. 

7. Decyzja komisji jest ostateczna i od jej werdyktu nie ma odwołania. 

8. Niezwłocznie po zakończeniu konkursu Organizator zawiadomi uczestników drogą elektroniczną o 

wynikach albo o nierozstrzygnięciu lub unieważnieniu konkursu. 

 

IX. NAGRODY 

 

1. Uczestnicy zaproszeni do udziału w II etapie konkursu, którzy złożyli pracę konkursową zgodną z 

wymaganiami regulaminu, otrzymają nagrody pieniężne w wysokości po 2 tys. zł brutto (słownie: 

dwa tysiące złotych brutto). 

2. W przypadku zaproszenia do udziału w II etapie konkursu uczestników, którzy złożyli wspólnie pracę 

konkursową, nagroda pieniężna, o której mowa w ust. 1, zostanie podzielona pomiędzy tych 

uczestników w częściach równych, chyba że uczestnicy ci wskażą inny sposób podziału nagrody. 

3. Główną nagrodą w konkursie jest zaproszenie do zawarcia umowy, której przedmiotem będzie 

opracowanie księgi marki Muzeum. Wynagrodzenie za realizację umowy wyniesie 50 tys. zł brutto 

(słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych brutto), termin wykonania umowy - 2,5 miesiąca od podpisania 

umowy. 

4. Organizator zaprosi do zawarcia umowy określonej w ust. 3 uczestnika, którego praca konkursowa 

zajęła pierwsze miejsce. 

5. Jeżeli uczestnik, którego praca konkursowa zajęła pierwsze miejsce odmówi zawarcia umowy 

zaproponowanej przez Organizatora lub nie zawrze jej w wyznaczonym terminie, Organizator 

będzie miał prawo zaprosić do zawarcia umowy określonej w ust. 3 uczestnika, którego praca 

konkursowa zajęła drugie miejsce pod względem liczby uzyskanych punktów. 

6. Nagrody zostaną wypłacone niezwłocznie po zakończeniu konkursu. 

 

X. UMOWA NA OPRACOWANIE KSIĘGI MARKI 
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1. Umowa o opracowanie księgi marki Muzeum będzie zawierać w szczególności postanowienia, na 

podstawie których – w zamian za wynagrodzenie w wysokości 50 tys. zł, o którym mowa w pkt IX.3 

– uczestnik: 

1) przeniesie na rzecz Organizatora autorskie prawa majątkowe do opracowanych utworów na 

wszystkich znanych polach ich eksploatacji, w szczególności określonych w art. 50 ustawy o 

prawie autorskim i prawach pokrewnych – bez ograniczeń terytorialnych; 

2) zezwoli Organizatorowi na dokonywanie swobodnych zmian w utworach, w tym dalszego ich 

rozwijania, modyfikowania całości lub fragmentów utworów, ich korekty oraz łączenia z innymi 

utworami; 

3) zezwoli Organizatorowi na wykonywanie zależnych praw autorskich do utworów oraz na 

zezwalanie na wykonanie zależnych praw autorskich do utworów – w zakresie obejmującym 

dowolne opracowanie utworów (w tym tłumaczenia, przeróbki, adaptacje) oraz rozporządzanie 

i korzystanie z opracowań na wszystkich znanych polach ich eksploatacji, w szczególności 

określonych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych – bez ograniczeń 

terytorialnych; 

4) upoważni Organizatora do wykonywaniu w imieniu uczestnika autorskich praw osobistych do 

utworów, w tym do decydowania: o sposobie oznaczenia utworów lub o udostępnianiu ich 

anonimowo, o nienaruszalności treści i formy utworów oraz ich rzetelnego wykorzystania, o 

pierwszym udostępnieniu utworów publiczności oraz o nadzorze nad sposobem korzystania z 

utworów. 

2. Po wykonaniu umowy uczestnik może zostać zaproszony do negocjacji w celu zawarcia kolejnej 

umowy, której przedmiotem będzie uszczegółowienie projektów graficznych dla dodatkowych 

materiałów nie ujętych w liście stanowiącej załącznik numer 2 do niniejszego regulaminu. 

Wynagrodzenie za dodatkowe prace zostanie ustalone przez strony zgodnie z zakresem prac, ale 

nie będzie wyższe niż 20 tys. zł brutto (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych brutto). 

 

XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

1. Przez zgłoszenie udziału w konkursie uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych 

uczestnika przez Organizatora – Muzeum Historii Żydów Polskich Polin z siedzibą w Warszawie, ul. 

Anielewicza 6, 00-157 Warszawa, wpisane do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez 

Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pod numerem RIK 89/2014, NIP 525-234-77-28 i Regon 

140313762 w zakresie związanym z organizacją i przeprowadzeniem konkursu. Organizator 

informuje, że podanie danych osobowych jest dobrowolne, a uczestnik ma prawo dostępu do swoich 

danych osobowych oraz ich poprawiania. 

2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień regulaminu w uzasadnionych 

przypadkach. 

 

 

Załączniki do Regulaminu: 

1. Informacje i wymagania dotyczące systemu graficznego Muzeum. 

2. Lista materiałów wchodzących w zakres księgi marki. 

3. Wniosek o dopuszczenie do udziału w Konkursie. 


