
 

 

Regulamin konkursu na plakat kampanii  

skierowanej do branży budowlanej 

 

§ 1 

Organizacja konkursu 

1. Państwowa Inspekcja Pracy Główny Inspektorat Pracy z siedzibą przy ul. Barskiej 28/30  

w Warszawie, zwany dalej Organizatorem ogłasza konkurs na projekt graficzny plakatu, który 

będzie promował założenia kampanii Państwowej Inspekcji Pracy, skierowanej do branży 

budowlanej. 

2. W przypadku gdy liczba zgłoszeń nie przekroczy 5, konkurs nie będzie realizowany. 

 

§ 2 

Warunki uczestnictwa w konkursie 

1. Celem konkursu jest wyłonienie i wytypowanie do realizacji projektu graficznego wraz  

z hasłem, który będzie promował tematykę bezpieczeństwa pracy w budownictwie. Projekt, 

którego autor zostanie laureatem nagrody głównej w konkursie, może być ponadto  

wykorzystywany do przygotowania pozostałych materiałów kampanii społecznej Państwowej 

Inspekcji Pracy, skierowanej do pracodawców i pracowników z branży budowlanej. 

2. Kampania społeczna, w której zostanie wykorzystany nagrodzony plakat, planowana jest na 

lata 2022-2024. Założenia komunikacyjne kampanii znajdują się w załączniku nr 1  

do regulaminu. 

3. Konkurs ma charakter otwarty i może wziąć w nim udział każda osoba pełnoletnia. 

4. Do konkursu mogą przystąpić osoby fizyczne zajmujące się zarówno amatorsko, jak  

i zawodowo grafiką, w szczególności: graficy, projektanci, artyści plastycy oraz osoby 

zajmujące się projektowaniem reklamowym. 

5. Konkurs jest adresowany wyłącznie do osób indywidualnych.  

6. W konkursie mogą brać udział jedynie te prace, które nie brały udziału w innych konkursach. 

7. Udział w konkursie jest bezpłatny i całkowicie dobrowolny. 

8. Do konkursu każdy z uczestników może zgłosić 1 projekt. 

9. W konkursie będą rozpatrywane tylko i wyłącznie prace, które zostały wysłane  

na wskazany przez Organizatora konkursu w § 3 ust. 3 adres e-mail, do dnia 29 

października 2021 r. włącznie do godz. 23:59.  

10. Konkurs organizowany jest na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. 

11. Do konkursu nie będą dopuszczone plakaty, których treść: 

1.1. narusza godność ludzką; 

1.2. jest sprzeczna z prawem polskim i międzynarodowym; 

1.3. wzywa do nienawiści rasowej, etnicznej lub wyznaniowej; 

1.4. propaguje używki lub przemoc; 



 

 

1.5. rani przekonania religijne;  

1.6. może mieć negatywny wpływ na wizerunek Organizatora; 

1.7. jest uznawana powszechnie za naganną moralnie, społecznie niewłaściwą 

i naruszającą zasady współżycia społecznego; 

1.8. jest obciążona prawami osób trzecich, w tym prawami autorskimi; 

1.9. przedstawia ofertę komercyjną lub jest reklamą instytucji/firmy; 

1.10. zagraża fizycznemu, psychicznemu lub moralnemu rozwojowi małoletnich; 

1.11. zawiera wulgaryzmy, słowa powszechnie uznane za niedopuszczalne lub rażące 

błędy językowe; 

1.12. posiada znamiona plagiatu lub narusza/może prowadzić do naruszenia osobistych i 

majątkowych praw Organizatora konkursu, a także osób trzecich. 

12. Organizator nie bierze odpowiedzialności za niespełnienie przez Uczestnika konkursu 

wymagań opisanych w ust. 11. Odpowiedzialność ta spoczywa na Uczestniku konkursu. 

 

§ 3 

Zgłoszenia 

1. Zgłoszenie do udziału w konkursie polega na wypełnieniu formularza zgłoszeniowego 

stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu. 

2. Formularz zgłoszeniowy zawiera następujące informacje: 

1.1. imię i nazwisko Uczestnika; 

1.2. adres do korespondencji Uczestnika; 

1.3. datę urodzenia; 

1.4. telefon kontaktowy i adres e-mail; 

1.5. oświadczenie Uczestnika o zapoznaniu się z regulaminem konkursu; 

1.6. oświadczenie Uczestnika o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną o przetwarzaniu 

danych osobowych;  

1.7. oświadczenie Uczestnika, że praca konkursowa jest wynikiem indywidualnej twórczości 

Uczestnika, jest wolna od wad prawnych i roszczeń osób trzecich, że posiada pełnię 

praw autorskich do tej pracy i uczynił zadość wszelkim obowiązkom wynikającym  

z ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz RODO wobec osób, których 

dane, w tym wizerunek, są wykorzystywane w pracy konkursowej; 

1.8. oświadczenie Uczestnika o wyrażeniu zgody na podawanie do wiadomości publicznej 

jego imienia i nazwiska w związku z udziałem w konkursie na plakat kampanii 

skierowanej  

do branży budowlanej, we wszelkich ogłoszeniach, zapowiedziach i informacjach  

o przedmiotowym konkursie i jego wynikach; 

1.9. oświadczenie Uczestnika o wyrażeniu zgody na wykorzystanie projektu w przestrzeni 

publicznej, na wystawach, w materiałach promocyjnych, informacyjnych i wydawniczych 



 

 

publikowanych przez Organizatora, na portalach społecznościowych;  

1.10. oświadczenie Uczestnika o zobowiązaniu się do podpisania umowy  

z Organizatorem, w przypadku zdobycia nagrody głównej.  

3. Zdjęcia lub skany wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego wraz z pracą 

konkursową (w formacie określonym w § 4 ust. 3) oraz z prawidłowo złożonym 

oświadczeniem (załącznik nr 3 do niniejszego regulaminu) dotyczącym wyrażenia zgody na 

przetwarzanie danych osobowych i wykorzystanie wizerunku, Uczestnik przesyła na adres: 

sekretariat-promocja@gip.pip.gov.pl 

 

§ 4 

Wymagania jakie powinien spełniać projekt 

1. Projekt graficzny plakatu powinien zawierać: 

1.1. logotyp Państwowej Inspekcji Pracy; 

1.2. adres strony internetowej: www.pip.gov.pl; 

1.3. zdjęcie lub grafikę dotyczącą bezpiecznego wykonywania pracy na budowie (motyw 

przewodni plakatu); 

1.4. hasło przewodnie, które ma być ściśle powiązane z tematyką kampanii oraz 

proponowanym motywem przewodnim plakatu, a także ma stanowić formę apelu, 

wezwania do działania (tzw. call to action). 

2. Praca powinna być wykonana techniką komputerową. 

3. Pracę konkursową należy przesłać w wersji elektronicznej, wyłącznie w formacie pliku PDF, 

wykonaną w układzie pionowym, w formacie 70x100cm / 300 dpi (bez spadów)  

z dopuszczeniem możliwości zmiany skali bez utraty jakości i proporcji (wymagania 

techniczne dla plakatów: rozdzielczość 300 dpi. Zdjęcia i grafiki umieszczone na plakacie 

powinny mieć rozdzielczość 300 dpi – 100%). 

4. Zdjęcia i grafiki wykorzystane w projekcie plakatu muszą być własnością osoby zgłaszającej 

pracę konkursową. 

5. Teksty wykorzystane w plakacie muszą być wykonane fontami ogólnodostępnymi/darmowymi 

(pochodzącymi z legalnych źródeł). 

6. Projekt lub jego elementy składowe mogą zostać wykorzystane przez Organizatora  

do stworzenia pozostałych materiałów reklamowych związanych z kampanią skierowaną  

do branży budowlanej, np. banerów, naklejek, afiszy, informacji prasowych, rollupu. 

 

§ 5 

Kapituła konkursu 

1. Wyłonienia laureatów i przyznania nagród przewidzianych w konkursie dokona Kapituła 

konkursu (zwana dalej: „Kapitułą”) powołana przez Głównego Inspektora Pracy, w skład 

której wchodzą: 
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1.1. Pan Dariusz Mińkowski – Zastępca Głównego Inspektora Pracy, Przewodniczący 

Kapituły; 

1.2. Pan Artur Sobota – Dyrektor Departamentu Prewencji i Promocji Głównego Inspektoratu 

Pracy, Członek Kapituły; 

1.3. Pan Jakub Chojnicki – Dyrektor Departamentu Nadzoru i Kontroli Głównego Inspektoratu 

Pracy, Członek Kapituły; 

1.4. Pan Juliusz Głuski-Schimmer – Rzecznik Prasowy Głównego Inspektoratu Pracy, 

Członek Kapituły; 

1.5. Pani Patrycja Majewska – Specjalista ds. estetyki w przestrzeni publicznej  

w Departamencie Mecenatu Państwa Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego  

i Sportu, Członek Kapituły; 

1.6. Pani Agnieszka Szczygielska – Kierownik Ośrodka Promocji i Wdrażania Centralnego 

Instytutu Ochrony Pracy – Państwowego Instytutu Badawczego, Członek Kapituły; 

1.7. Pan Marcin Kasprzak – Dyrektor PR Porozumienia dla Bezpieczeństwa w Budownictwie, 

Członek Kapituły; 

1.8. Pani prof. Piotr Garlicki – przedstawiciel Wydziału Grafiki Akademii Sztuk Pięknych  

w Warszawie, Członek Kapituły; 

1.9. Pani dr Edyta Majewska-Rosińska – przedstawiciel Wydziału Grafiki Akademii Sztuk 

Pięknych w Gdańsku, Członek Kapituły; 

1.10. Pani Marta Jaskulska – Specjalista w Departamencie Prewencji i Promocji Głównego 

Inspektoratu Pracy, Sekretarz  Kapituły. 

2. Członkowie Kapituły nie mogą brać udziału w konkursie, ani nie mogą być w stosunku  

do żadnego z Uczestników krewnym lub powinowatym w linii prostej lub krewnym w linii 

bocznej do drugiego stopnia. 

3. W przypadku gdy podczas prac Kapituły zostanie przyznana równa liczba punktów, decyduje 

głos Przewodniczącego Kapituły. 

4. Posiedzenia Kapituły zwołuje Przewodniczący Kapituły. 

5. Obecność na posiedzeniach Kapituły jest obowiązkowa. 

6. Przedstawiciel Państwowej Inspekcji Pracy, będący członkiem Kapituły, niezwłocznie 

zawiadamia pisemnie Przewodniczącego Kapituły o braku możliwości udziału w posiedzeniu. 

7. Po otrzymaniu informacji, o której mowa w ust. 6, Przewodniczący Kapituły niezwłocznie 

informuje pisemnie Głównego Inspektora Pracy o braku możliwości udziału członka Kapituły, 

jednocześnie proponując osobę, która mogłaby zastąpić nieobecnego członka Kapituły. 

8. Główny Inspektor Pracy ma prawo odwołać Członka Kapituły, jeżeli ze względu na 

okoliczności Członek nie może sprawować swoich funkcji, i powołać w jego miejsce innego 

Członka Kapituły. 

9. Zadaniem Kapituły jest nadzór nad prawidłowym przebiegiem Konkursu, wyłonienie laureata 

nagrody głównej oraz dwóch wyróżnień w Konkursie, a także ogłoszenie wyników Konkursu. 



 

 

10. Kapituła, biorąc pod uwagę jakość estetyczną pracy, oceni także jej zawartość merytoryczną, 

czytelność i siłę marketingową. 

11. Decyzje Kapituły są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie. 

12. Zastrzega się, że ocena Kapituły może skutkować brakiem wyłonienia i wytypowania projektu 

do realizacji, co jest równoznaczne z rezygnacją z przyznania nagrody głównej, o której 

mowa w § 8. 

13. Po rozstrzygnięciu konkursu zostanie sporządzony protokół, który podpiszą wszyscy 

Członkowie Kapituły Konkursowej. 

 

§ 6 

Kryteria oceny 

1. Przy ocenie zgłoszonych do konkursu prac, Kapituła weźmie pod uwagę: 

1.1. zgodność z tematyką konkursu i jej trafne przedstawianie; 

1.2. spójność, atrakcyjność hasła przewodniego i dostosowanie komunikatu  

do odbiorców kampanii Państwowej Inspekcji Pracy; 

1.3. zawartość merytoryczną, czytelność i siłę marketingową; 

1.4. oryginalność i pomysłowość w zobrazowaniu tematyki konkursu; 

1.5. jakość i walory estetyczne. 

2.  Zwycięska praca konkursowa oraz prace zasługujące na wyróżnienia zostaną wyłonione 

zwykłą większością głosów Członków Kapituły.  

 

§ 7 

Warunki ogólne 

1. Zgłoszenie pracy do konkursu jest jednoznaczne z przyjęciem warunków niniejszego 

regulaminu i oświadczeniem, że praca zgłoszona na konkurs została wykonana osobiście. 

2. Projekt lub jego elementy składowe mogą zostać wykorzystane przez Organizatora  

do stworzenia pozostałych materiałów reklamowych związanych z kampanią skierowaną 

do branży budowlanej, np. banerów, naklejek, afiszy, informacji prasowych, rollupu. 

4. Zgłoszenie pracy konkursowej następuje poprzez przesłanie pliku graficznego w formacie 

PDF, 

na adres e-mail: sekretariat-promocja@gip.pip.gov.pl. 

5. W tytule e-maila należy wpisać: konkurs na plakat kampanii skierowanej  

do branży budowlanej. 

6. Przekazanie pracy konkursowej oznacza jednocześnie, że przekazujący oświadcza,  

iż nie narusza ona praw osób trzecich, w szczególności nie narusza ich majątkowych  

i osobistych praw autorskich. W przypadku wystąpienia przez osobę trzecią z roszczeniami 

wynikającymi z tytułu naruszenia praw określonych powyżej osoba przekazująca 

zrekompensuje Organizatorowi, jako wyłącznie odpowiedzialna, koszty poniesione w związku 
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ze skierowaniem przeciwko niemu roszczeń odszkodowawczych, zwalniając Organizatora  

od wszelkich zobowiązań, jakie powstaną z tego tytułu. 

7. Nie będą przyjmowane: 

1.1. prace grupowe; 

1.2. prace przesłane bez formularza zgłoszeniowego; 

1.3. prace oznaczone w sposób niepozwalający na identyfikację autora; 

1.4. prace przekazane po upływie terminu określonego w § 2 ust. 9. 

8. Rozstrzygnięcie, ogłoszenie wyników konkursu i wręczenie nagród nastąpi nie później  

niż do 31 grudnia 2021 r.  

9. O wynikach konkursu Organizator powiadomi Uczestników konkursu drogą e-mailową na 

adres zwrotny podany  przez nich w ich zgłoszeniach oraz poprzez  zamieszczenie stosownej 

informacji na stronie Państwowej Inspekcji Pracy. W przypadku laureatów konkursu, 

zdobywcy nagrody głównej oraz autorów wyróżnionych prac konkursowych, podane będą: 

imię, nazwisko oraz miejscowość. 

 

§ 8 

Nagrody 

1. Laureaci konkursu zostaną uhonorowani nagrodami pieniężnymi. Laureat nagrody głównej 

otrzyma nagrodę pieniężną w wysokości 5 000,00 PLN (pięć tysięcy złotych 0/100). Laureaci 

dwóch wyróżnień otrzymają nagrody pieniężne w wysokości po 1 000,00 PLN (jeden tysiąc 

złotych 0/100). 

2. Fundatorem nagród w konkursie jest Państwowa Inspekcja Pracy Główny Inspektorat Pracy. 

3. Organizator dopuszcza przyznanie nagród przez podmioty wspierające organizację konkursu. 

4. W przypadku gdy wartość ufundowanej nagrody powoduje konieczność odprowadzenia 

zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych, aby otrzymać nagrodę Laureat, 

zobowiązany jest do: uiszczenia 10% wartości nagrody brutto tytułem zryczałtowanego 

podatku dochodowego od osób fizycznych zgodnie z ustawą z dnia 26 Iipca 1991 r. o 

podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. 2021 poz. 1128). 

5. Celem wydania nagrody głównej oraz rozliczenia podatku Organizator odpowiedzialny  

za ufundowanie nagrody zwróci się do laureata, o podpisanie protokołu wydania nagrody 

oraz podpisanie z Organizatorem umowy, stanowiącej załącznik nr 4 do regulaminu 

konkursu,  

o przeniesieniu praw autorskich. Przeniesienie autorskich praw majątkowych jest warunkiem 

wydania nagrody. 

6. Uczestnik nie może scedować prawa do odbioru nagrody na inną osobę. 

7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność lub utrudnienia w przekazaniu  

i odbiorze nagrody, powstałe z przyczyn leżących po stronie Uczestnika nagrodzonego  

w konkursie. W wypadku nieodebrania nagrody w terminie wskazanym w § 7 ust. 10, Uczestnik 



 

 

traci prawo do nagrody. W przypadku wystąpienia utrudnień w przekazaniu i odbiorze nagrody  

z przyczyn niezależnych od żadnej ze stron, Organizator dołoży wszelkich starań, aby skutecznie 

dostarczyć nagrodę. 

 

§ 9 

Prawo własności i prawo wykorzystania zwycięskiego projektu 

1. Zwycięski projekt plakatu stanie się własnością Państwowej Inspekcji Pracy z chwilą 

wypłacenia nagrody pieniężnej. Jest to jednoznaczne z przejęciem przez Organizatora  

na wyłączność majątkowych praw autorskich do projektu oraz możliwością wykorzystania  

go dla własnych potrzeb. 

2. Laureat nagrody głównej podpisze umowę z Organizatorem konkursu w powyższym 

zakresie. 

3. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do ewentualnych modyfikacji zwycięskiego 

projektu, z poszanowaniem oryginalnej formy, w celu jego skutecznego wykorzystania. 

 

§ 10 

Postanowienia końcowe 

1. Przystąpienie do konkursu oznacza akceptację regulaminu. 

2. Projekty zgłoszone do konkursu mogą zostać opublikowane na stronie internetowej 

Państwowej Inspekcji Pracy, stronie internetowej kampanii, w mediach społecznościowych 

(facebook, twitter, etc.), w materiałach wydawanych przez Państwową Inspekcję Pracy  

(np. prezentacje, broszury) oraz mogą być promowane w przestrzeni publicznej. 

3. Organizator zakłada możliwość promowania wyróżnionych prac konkursowych  

na wystawach organizowanych w jednostkach organizacyjnych Państwowej Inspekcji Pracy. 

4. Uczestnikowi nie przysługuje wynagrodzenie z tytułu publikacji i promocji jego pracy 

konkursowej. 

5. Wybrany plakat zostanie wydrukowany i rozpowszechniony zgodnie z zaplanowaną 

kampanią. 

6. We wszystkich sprawach spornych decyduje Kapituła konkursu. 

7. Organizator zastrzega sobie możliwość wydłużenia terminu trwania konkursu i zobowiązuje 

się do natychmiastowego opublikowania zmienionego regulaminu w miejscach, w których 

uprzednio opublikował regulamin konkursu. 

8. W związku z sytuacją epidemiczną w Polsce, wywołaną zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, 

Organizator zastrzega sobie prawo zorganizowania posiedzenia Kapituły konkursu oraz 

uroczystego ogłoszenia wyników konkursu w formie wideokonferencji. 

9. W trakcie trwania konkursu Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany postanowień 

regulaminu w każdym czasie, jeżeli nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa  

w konkursie. 



 

 

10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody spowodowane 

opublikowaniem nieprawdziwych danych osobowych bądź innych nieprawdziwych informacji 

opartych na formularzu zgłoszeniowym sporządzonym przez Uczestnika. 

11. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie ostateczne decyzje podejmuje 

Kapituła konkursu. 

12. Regulamin konkursu jest dostępny m.in. na stronie internetowej Państwowej Inspekcji Pracy. 

13. Organizator oświadcza, że konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem 

wzajemnym, loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą 

gry losowej przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. 

z 2020 r. poz. 2094, z późn.zm.) 

 

§ 11 

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych 

dla Uczestników konkursu 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia  

2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie  

o ochronie danych), informuję że: 

1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Główny Inspektor Pracy, z siedzibą  

przy ul. Barskiej 28/30, 02-315 Warszawa; 

2. inspektorem ochrony danych osobowych w Państwowej Inspekcji Pracy Głównym 

Inspektoracie Pracy jest Pan Robert Ruciński, adres e-mail: iod@gip.pip.gov.pl; 

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie zgody zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a 

RODO w celu przeprowadzenia konkursu na plakat kampanii skierowanej do branży 

budowlanej oraz wyłonienia laureatów i przyznania nagród, w tym udostępnienia informacji o 

wynikach konkursu oraz wykorzystania wizerunku i pracy konkursowej przez Organizatora w 

celach promocji działań prewencyjnych poprzez upowszechnianie zdjęć oraz materiałów 

filmowych jako element budowania pozytywnego wizerunku Organizatora w przestrzeni 

publicznej i w mediach, jak również w celu realizacji obowiązku prowadzenia ewidencji 

korespondencji i archiwizacji dokumentacji przez Organizatora;  

4. odbiorcą danych osobowych mogą zostać inne jednostki organizacyjne PIP, uprawnione organy 

publiczne, podmioty wykonujące usługi niszczenia i archiwizacji dokumentacji, członkowie 

Kapituły Konkursu; 

5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa, przez okres 

niezbędny do realizacji celów przetwarzania, lecz nie krócej niż okres wskazany w przepisach  

o archiwizacji; 

6. podanie przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest 

dobrowolne, ale niezbędne do realizacji celu, w którym zostały zebrane; konsekwencją 
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niepodania wymaganych danych będzie brak możliwości udziału w Konkursie; 

7. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane 

profilowaniu; 

8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo żądania  

ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do złożenia sprzeciwu 

wobec przetwarzania danych osobowych w przypadkach i na zasadach określonych  

w przepisach RODO; 

9. posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących 

narusza przepisy RODO. 

 

Lista załączników: 

1. Założenia komunikacyjne kampanii. 

2. Formularz zgłoszeniowy. 

3. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych i wykorzystanie wizerunku. 

4. Umowa. 

 


