REGULAMIN KONKURSU

BUDUJ BEZPIECZNIE
I. CEL KONKURSU
Celem konkursu jest promowanie wykonawców robót budowlanych, zapewniających
bezpieczne stanowiska pracy w procesie realizacji obiektów budowlanych.
Upowszechniane będą szczególnie wartościowe, zasługujące na wyróżnienie
dokonania pracodawców budowlanych, organizujących pracę w sposób bezpieczny.
W efekcie powinno to przyczyniać się do wzrostu ogólnego poziomu bezpieczeństwa
pracy w budownictwie w skali kraju.
II. ORGANIZATOR KONKURSU
Organizatorem konkursu jest Państwowa Inspekcja Pracy. Konkurs odbywa się na
szczeblu okręgowych inspektoratów pracy.
III. UCZESTNICY KONKURSU
W konkursie mogą uczestniczyć pracodawcy - wykonawcy robót budowlanych na
budowach, które w trakcie trwania konkursu co najmniej zamkną etap stanu surowego.
IV. WARUNKI KONKURSU
Zgłoszenie do konkursu mogą składać:
• inwestorzy i zainteresowani pracodawcy (wykonawcy),
• organizacje i stowarzyszenia pracodawców oraz organizacje związkowe,
• inspektorzy pracy.
Wypełniony formularz karty zgłoszenia wraz z uzasadnieniem należy składać we
właściwym (ze względu na lokalizację inwestycji) okręgowym inspektoracie pracy.
Formularz karty zgłoszenia stanowi załącznik do regulaminu konkursu.
V. KRYTERIA OCENY
Ocena pracodawców zgłoszonych do konkursu dokonywana będzie w trakcie realizacji
budowy. Podstawą oceny będą wyniki co najmniej dwóch kontroli, przeprowadzonych
na zgłoszonych do konkursu budowach. Dokumentację pokontrolną budowy można
uzupełnić o materiały fotograficzne, bądź w formie elektronicznej.
Lp.
Kryteria oceny
1.
Opracowanie i realizacja planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
2.
Zagospodarowanie placu budowy
3.
Ocena ryzyka zawodowego i informowanie o nim pracowników, a także
podejmowanie działań mających na celu zapobieganie zagrożeniom
wypadkowym na zgłoszonej budowie
4.
Koordynacja i skuteczność nadzoru nad przestrzeganiem zasad i
przepisów bhp przez wszystkie podmioty działające na budowie
5.
Przestrzeganie przepisów i zasad bhp na budowie
6.
Ocena stanu wypadkowości w okresie trwania konkursu
UWAGA: Wypadek ciężki, zbiorowy lub śmiertelny eliminuje z udziału
w konkursie (nie dotyczy przypadków medycznych i wypadków
komunikacyjnych, zaistniałych poza placem budowy).
Łącznie można uzyskać

Punktacja
0 – 10 pkt.
0 – 20 pkt.
0 – 30 pkt.
0 – 20 pkt.
0 – 30 pkt.
0 – 20 pkt.

130 pkt.

Dodatkowo będzie punktowane dostarczenie przez uczestnika konkursu prezentacji
osiągnięć w dziedzinie bhp (0 - 10 pkt.).

VI. ORGANIZACJA KONKURSU
Konkurs odbywa się na szczeblu okręgowych inspektoratów pracy. Corocznie
zgłoszenia do konkursu powinny być kierowane do dnia 30 czerwca do okręgowych
inspektoratów pracy. Okręgowy inspektor pracy powołuje komisję konkursową, w której
skład wchodzą: Zastępca OIP ds. nadzoru, jako jej przewodniczy oraz przedstawiciele:
Związku Zawodowego Budowlani, Sekcji Budownictwa NSZZ „Solidarność”, Komisji ds.
bezpieczeństwa pracy w budownictwie, przedstawiciele innych organizacji branżowych
(jeśli taka działa przy okręgowym inspektoracie pracy), kierownik sekcji prewencji
i promocji, nadinspektor koordynujący kontrole w zakładach prowadzących działalność
budowlaną.
Komisja konkursowa dokonuje oceny kandydatów i przedstawia okręgowemu
inspektorowi pracy wnioski dot. nagród. Główny Inspektor Pracy na wniosek
okręgowego inspektora pracy może podjąć decyzję o przyznaniu szczególnych nagród
i wyróżnień laureatom szczebla regionalnego.
VII. NAGRODY
Corocznie do 30 listopada komisje konkursowe wyłaniają laureatów konkursu, którym
przyznają I, II i III nagrodę. Laureatem konkursu może zostać wykonawca budowy,
którą oceniono na co najmniej 90 punktów. Nagrody mają charakter honorowy.
VIII. INFORMACJE KOŃCOWE
1. Wszystkim zainteresowanym podmiotom budowlanym okręgowe inspektoraty pracy
udostępnią regulamin konkursu oraz wzór karty zgłoszenia, które dostępne są
również na stronie internetowej www.pip.gov.pl.
2. Ciekawe rozwiązania wprowadzane przez nagrodzonych mogą zostać wykorzystane
w celach szkoleniowych oraz opublikowane w czasopismach Państwowej Inspekcji
Pracy.
3. Uczestnicy konkursu winni złożyć oświadczenie o wyrażeniu zgody na wykorzystanie
danych osobowych i firmowych do celów promocji ochrony pracy (zgodnie z ustawą
o ochronie danych osobowych).
4. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji materiałów zgłoszeniowych (zgłoszeń
i materiałów faktograficznych) ze stanem faktycznym zakładu pracy.
5. Informacje o konkursie, a także o jego wynikach będą podawane do publicznej
wiadomości za pośrednictwem środków masowego przekazu oraz w Internecie.

Załącznik nr 1: Karta zgłoszenia

Załącznik nr 1 do regulaminu
konkursu BUDUJ BEZPIECZNIE

KARTA ZGŁOSZENIA
1

Wykonawca – nazwa i adres

2

Nazwa i adres budowy

3

Podwykonawcy – nazwy, adresy, telefony

4
Zgoda wykonawcy
Wyrażam zgodę na udział w konkursie „BUDUJ BEZPIECZNIE” oraz na przetwarzanie moich
danych osobowych do celów konkursu zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych*.
Data..........................................
5
Wnioskodawca

6

Podpis.................................................

Uzasadnienie wnioskodawcy

* Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r. (Dz. U. nr 101 poz. 926)

