Regulamin konkursu o tytuł
„Najaktywniejszy Pracownik Służby BHP”
w Województwie Pomorskim

1.

CEL KONKURSU



upowszechnienie problematyki kontroli warunków pracy



inspirowanie służb bhp do aktywniejszych działań w sferze ochrony pracy



nagradzanie aktywnych przedstawicieli służb bhp w zakładach pracy



wzrost popularyzacji wartościowych rozwiązań wypracowanych przez służby bhp

Oczekiwanym rezultatem konkursu jest poprawa warunków pracy w zakładzie i na poszczególnych
stanowiskach.

2.

ORGANIZATORZY KONKURSU
Organizatorem konkursu jest Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pracowników Służby Bezpieczeństwa i Higieny
Pracy Oddział w Gdańsku przy współudziale Okręgowego Inspektoratu Pracy w Gdańsku.

3.

ORGANIZACJA I PRZEBIEG KONKURSU
Umotywowane wnioski (wg wzoru załącznika Nr 1 do Regulaminu) o wyróżnienia indywidualnych osób należy
kierować do Komisji Konkursowej przy OSPPPBHP Oddz. w Gdańsku, ul. Uphagena 28 lub do OIP w Gdańsku,
ul. Okopowa 7.
W skład Komisji Konkursowej wchodzą :



Przedstawiciele Zarządu Ogólnopolskiego Stowarzyszenia PSBHP Oddział w Gdańsku



Przedstawiciele Okręgowego Inspektoratu Pracy w Gdańsku Państwowej Inspekcji Pracy

Komisja Konkursowa dokona oceny zgłoszonych do konkursu kandydatur. Zaleca się by zgłoszone wnioski były
opiniowane przez Inspektora Pracy pełniącego nadzór nad zakładem.

4.

TERMINY KONKURSU
Ocena działalności osób wykonujących obowiązki służby bhp obejmie okres od 1 stycznia 2011 do 30 września
bieżącego roku.
Termin składania umotywowanych wniosków zawierających dane o dokonaniach kandydatów upływa z dniem
5 października bieżącego roku.
Prawo zgłaszania wniosków mają:



pracodawcy lub ich przedstawiciele,



przedstawiciele załogi, stowarzyszenia i organizacje zakładowe,



przedstawiciele organów nadzorujących warunki pracy (np. Inspektor Pracy PIP lub Inspektor
Sanepidu bezpośrednio nadzorujący dany zakład),



osoby wykonujące obowiązki służby BHP.

5.

KRYTERIA OCENY
Przy ocenie poszczególnych wniosków - dot. osób wykonujących obowiązki służby bhp - Komisja Konkursowa
zwraca uwagę na:



społeczną działalność w organizacjach i stowarzyszeniach – przede wszystkim związane
z bezpieczeństwem i higieną pracy,



opinii w/w organizacji i stowarzyszeń oraz opinii pracodawcy (ów) – listy referencyjne,



współpracę z PIP i opinie Inspektorów Pracy,



zaangażowanie w inicjowanie i rozwijanie różnych form popularyzacji bhp w zakładzie i poza
zakładem,



uczestniczenie w pracach zakładowej komisji BHP lub w innych komisjach zajmujących
się problematyką bhp, w tym oceniających ryzyko,



zaangażowanie bierne i czynne w różne formy dokształcania zawodowego z ostatnich 3 lat
(kursy, studia podyplomowe, wykłady),



uczestniczenie w pracach dot. wdrażania i rozwijania zakładowych systemów zarządzania
bezpieczeństwem pracy, w tym opracowania norm zakładowych.

Istotnym elementem przy ocenie zgłaszanych wniosków będzie wymierny efekt (poprawa warunków pracy)
na poszczególnych stanowiskach pracy, w części zakładu lub całym zakładzie. Poprawa winna być poparta
wskaźnikami (dynamika z 3 ostatnich lat).

6.

NAGRODY
Nagrody i wyróżnienia zostaną ufundowane przez Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pracowników Służby
Bezpieczeństwa i Higieny Pracy Oddział w Gdańsku, ul. Uphagena 28 oraz Okręgowy Inspektorat Pracy
w Gdańsku.

7.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Organizatorzy konkursu zachęcają wszystkie osoby wykonujące zawód pracownika służb BHP do wzięcia
udziału w konkursie. Organizatorzy udostępnią wszystkim zainteresowanym niniejszy regulamin oraz
zastrzegają możliwość wykorzystania materiałów i dokumentacji konkursu do celów propagandowoszkoleniowych.

