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KONKURS PER ARTEM AD EXCELSIS 
o doroczną nagrodę  

Rady ds. Kultury i Ochrony Dziedzictwa Kulturowego 
Konferencji Episkopatu Polski 

 
 

Do najszlachetniejszych osiągnięć ludzkiego talentu słusznie zalicza się sztuki 
piękne, zwłaszcza sztukę religijną i jej szczyt, a mianowicie sztukę sakralną. One ze swej 
natury nastawione są na nieskończone piękno Boże, które mają w jakimś stopniu wyrazić 
ludzkimi środkami. Tym bardziej są oddane Bogu i wyrażaniu Jego czci i chwały, im usilniej 
zmierzają wyłącznie do tego, aby skutecznie zwracać ku Bogu ludzkie serca. 

Z tej racji Matka Kościół zawsze był przyjacielem sztuk pięknych, stale szukał ich 
szlachetnych usług i kształcił artystów, aby przedmioty należące do kultu, jako znaki              
i symbole rzeczywistości nadziemskiej, były godne, ozdobne i piękne. Kościół słusznie 
uważał się jakby za arbitra w sprawach sztuki, osądzając, które z dzieł artystów zgadzają się 
z wiarą, pobożnością i tradycyjnymi zasadami oraz nadają się do użytku sakralnego.                   
Ze szczególną troską Kościół dbał o to, aby sprzęty liturgiczne godnie uwydatniały piękno 
kultu, stąd też dopuszczał takie zmiany w zakresie materiału, kształtu i zdobnictwa, jakie               
z biegiem czasu przynosił postęp techniczny. 

Wszyscy zaś artyści, którzy kierując się twórczym natchnieniem, pragną się 
przyczyniać do szerzenia chwały Bożej w Kościele świętym, niech zawsze pamiętają, że 
chodzi tu o pewnego rodzaju naśladowanie Boga Stwórcy i o tworzenie dzieł służących 
kultowi katolickiemu, zbudowaniu wiernych i pogłębieniu ich pobożności oraz formacji 
religijnej. 
 

Konstytucja o Liturgii Swiętej „Sacrosanctum Concilium” 
 
 
 
 

REGULAMIN 
 
 
Postanowienia ogólne 
1. Konkurs o nagrodę Rady ds. Kultury i Ochrony Dziedzictwa Kulturowego Konferencji 

Episkopatu Polski zwany dalej Konkursem, jest organizowany przez Radę ds. Kultury                
i Ochrony Dziedzictwa Kulturowego, Targi Kielce i Stowarzyszenie na Rzecz Ochrony              
i Promocji Sztuki sakralnej „Ars Sacra”, zwanych dalej Organizatorem.  

2. Przedmiotem konkursu są kompleksowe rozwiązania dotyczące współczesnej 
architektury sakralnej, dekoracji jej wnętrza oraz wyposażenia,. zrealizowane w obiektach 
sakralnych 

3. Cele konkursu: 
a) wyłonienie najlepszych projektów, rozwiązań i realizacji spośród wyznaczonych 

kategorii konkursowych i wyróżnienie ich poprzez nadanie tytułu: „Najlepszy 
projekt sakralny” – oraz medalu Rady ds. Kultury i Ochrony Dziedzictwa 
Konferencji Episkopatu Polski Kulturowego. 

b) Promocja najlepszych, współczesnych rozwiązań projektowych, 
zrealizowanych w obiektach sakralnych. 

c) Promocja działań związanych z zachowaniem tradycyjnych technik oraz 
rzemiosła artystycznego podczas projektowania, produkcji i użytkowania 
nagrodzonych produktów 

d) Kształtowanie i rozwój postaw artystycznych wśród wiernych  
e) Promocja najlepszych rozwiązań pod względem funkcjonalnym, estetycznym            

i eksploatacyjnym, wykonanych w obiektach sakralnych 
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f) W oparciu o wyniki Konkursu pomoc udzielana parafiom za pośrednictwem 
Targów SacroExpo, Stowarzyszenia „Ars Sacra”, przy podejmowaniu decyzji 
związanych z zaprojektowaniem, a następnie wyposażeniem wnętrz sakralnych 
– poprzez promowanie najlepszych rozwiązań.  

g) Promocja wyników Konkursu na łamach wydawnictw jak i w Internecie.  
 
4. Do Dorocznej Nagrody Rady ds. Kultury i Ochrony Dziedzictwa Kulturowego Konferencji 

Episkopatu Polski mogą być zgłoszone prace, które zostały zrealizowane i w sposób 
wybitny przyczyniają się do rozwoju sztuki sakralnej oraz kultury chrześcijańskiej. 
Zgłoszenia można dokonywać w następujących kategoriach: architektura, malarstwo, 
rzeźba, rzemiosło artystyczne. 

5. Zgłoszenie  może być nagrodzone gdy spełnia następujące warunki: 
 

a) w sposób trwały i znaczący przyczynia się do rozwoju sztuki i kultury 
chrześcijańskiej; 

b) stanowi szczególny wkład w proces rozwoju kultury, sztuki, historii  
i tradycji, a także poczucia więzi z Kościołem; 

c) dotyczy zagadnień istotnych z punktu widzenia teorii kultury, dziejów, czy 
religii i jednocześnie może być wzorem dla innych;  

d) stanowi wkład w proces tworzenia klimatu i atmosfery pielęgnowania 
dziedzictwa kościoła katolickiego; 

e) uczestniczy w tworzeniu wizerunku i wartości etycznych/religijnych poprzez 
różne formy plastyczne. 

 
6. Ustala się następujący tryb zgłaszania realizacji: 

 
a) Realizacje do postępowania konkursowego mogą zgłaszać:, przedstawiciele 

Diecezji, parafii, Wyższe Uczelnie, Diecezjalne Komisje ds. Sztuki Sakralnej 
Zrzeszenia, Związki i Organizacje Artystyczne, Konferencje Episkopatów 
poszczególnych krajów, Ministerstwa Kultury, a także organizacje społeczne            
i indywidualne osoby po uzyskaniu zgody właściciela obiektu.. 

b) Można zgłaszać prace lub realizacje, które zostały zakończone nie wcześniej 
niż dnia 1 stycznia 2001 roku oraz nie później niż do dnia przyjmowania 
zgłoszeń.  

c) Kandydaturami do Nagrody nie mogą być laureaci poprzednich edycji 
Dorocznej Nagrody Rady ds. Kultury i Ochrony Dziedzictwa Kulturowego 
Konferencji Episkopatu Polski”; 

d) Zgłoszenie kandydatur składa się z : 
I. formularza Dorocznej Nagrody, wydrukowanego, wypełnionego  

i podpisanego przez uprawnioną do tego osobę,  
II. listu rekomendacyjnego,  

III. listu potwierdzającego osobisty odbiór nagrody przez Nagrodzonego, 
IV. oraz załączników dokumentujących informacje o zgłaszanych 

produktach lub realizacjach 
e) Laureaci zobowiązani są do odbioru Nagrody osobiście w Kielcach podczas 

trwania Targów Sacroexpo 
f) Wybrane materiały zostaną zaprezentowane podczas Targów Sacroexpo           

(tj. wystawa, wykład etc…) 
g) Laureat otrzymuje prawo do posługiwania się tytułem Laureat Nagrody  

i Medalu Rady ds. Kultury i Ochrony Dziedzictwa Kulturowego Konferencji 
Episkopatu Polski oraz prawo posługiwania się wizerunkiem Dorocznej 
Nagrody Rady ds. Kultury i Ochrony Dziedzictwa Kulturowego Konferencji 
Episkopatu Polski w swoich materiałach; 

h) Informację o wynikach Konkursu Organizatorzy prześlą do mediów  
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i) Zgłoszenie należy przesłać do dnia 25 maja 2017 roku (decyduje data 
wpływu) na adres: 

Targi Kielce SA 
Sekretariat Nagrody Rady ds. Kultury i Ochrony Dziedzictwa 
Kulturowego 
25-672 Kielce 
ul. Zakładowa 1 
 

7. Nagroda ma charakter honorowy.  
 
8. Zostanie przyznany jeden medal.  
 
9. Nadesłanie formularza Dorocznej Nagrody jest jednoznaczne z zaakceptowaniem 

Regulaminu 
 

10. Prace Komisji Konkursowej: 
 
a) Kandydatury spełniające formalne i merytoryczne wymogi Dorocznej Nagrody 

Rady ds. Kultury i Ochrony Dziedzictwa Kulturowego, podlegają ocenie 
Komisji Konkursowej. Po starannym zapoznaniu się  
z uzasadnieniami i innymi nadesłanymi materiałami, Komisja dokonuje 
wstępnego wyboru nie więcej niż 5 najlepszych zgłoszeń  – nominowanych do 
Nagrody, które w jej ocenie są najwybitniejsze, a następnie zawiadamia osobę 
lub instytucję zgłaszającą o nominacji.  

b) Kandydatury nominowanych realizacji przesyłane są do Rady ds. Kultury            
i Ochrony Dziedzictwa Kulturowego 

c) Spośród nominowanych Przewodniczący Rady ds. Kultury i Ochrony 
Dziedzictwa Kulturowego, dokonuje wyboru laureata bądź kilku laureatów. 

d) Wybór laureatów jest autonomiczną decyzją Przewodniczącego Rady ds. 
Kultury i Ochrony Dziedzictwa Kulturowego, ma charakter ostateczny i nie 
podlega apelacji 

 
11. Zastrzeżenia Organizatorów: zgłoszenia nadesłane na Konkurs nie będą zwracane 

autorom i przechodzą na własność organizatorów. Organizatorzy zastrzegają sobie 
prawo do nieodpłatnego reprodukowania prac w celach reklamowych (w prasie, TV, 
katalogach, folderach, innych wydawnictwach promujących Konkurs oraz na stronie 
internetowej targów SACROEXPO). 

 
12. Całkowitą odpowiedzialność za treść przesłanych zgłoszeń ponoszą uczestnicy 

Konkursu. W przypadku skierowania przez osoby trzecie jakichkolwiek roszczeń 
przeciwko Organizatorowi z tego tytułu, uczestnik Konkursu zobowiązuje się do przejęcia 
odpowiedzialności za te roszczenia i naprawienia ewentualnych wszelkich szkód                       
i kosztów 
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