
Zapraszamy do konkursu "Pracodawca-organizator pracy bezpiecznej"

Konkurs "Pracodawca – organizator pracy bezpiecznej" to jedyna w swoim rodzaju propozycja dla kreatywnych
przedsiębiorców, odpowiedzialnie podchodzących do biznesu, podejmujących nowe wyzwania i wprowadzających
ciekawe rozwiązania dla poprawy  warunków pracy w firmach. Zapraszamy do udziału w konkursie pracodawców
dbających o bezpieczeństwo, komfort pracy  i rozwój zawodowy swoich pracowników. Laureaci poprzednich edycji
konkursu wielokrotnie podkreślają, że zadowolony pracownik promuje firmę lepiej niż wiele reklam!

1. OPIS KONKURSU

Pomysł tego konkursu zrodził się już blisko ćwierć wieku temu. Główny Inspektor Pracy podjął decyzję, że inspekcja będzie
nie tylko uczyć, ale także nagradzać i promować tych, którzy tworzą bezpieczne i ergonomiczne miejsca pracy. Dzisiaj
konkurs jest nie tylko szansą zdobycia nagrody, ale przede wszystkim stanowi motywację dla dalszego rozwoju każdej firmy
także w kierunku stałego monitorowania i poprawy warunków pracy. Konkurs  ma za zadanie promować firmy, dla których
bezpieczeństwo  pracowników  i  poprawa  warunków  pracy  to  element  na  stałe  wpisany  w  funkcjonowanie  zakładu.
Wyróżniają się one szukaniem i wdrażaniem innowacyjnych rozwiązań w obszarze organizacji i bezpieczeństwa pracy.

Zadaniem konkursu jest promowanie pracodawców, przestrzegających przepisów prawa pracy i organizujących pracę w
sposób zapewniający najwyższy poziom bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, dla których  pracownik stanowi największy
kapitał zakładu, 

W województwie "Pracodawca" cieszy się dużą renomą wśród firm różnych branż. W poprzednich edycjach konkursu
startowały  znane  zakłady  przemysłowe,  kopalnie,  zakłady  produkcyjne,  usługowe,  a  także  przedstawiciele  branży
informatycznej, gastronomicznej czy hotelarskie

Małopolska ma także swoich laureatów na Złotej Liście – w ostatniej edycji konkursu -  Zakład MAN Trucks Sp. z o.o.
zwyciężył na etapie  centralnym i został wpisany na  Złotą Listę Pracodawców.

2. ZASADY KONKURSU

W tym roku zapraszamy Państwa już do  XXVI edycji tego konkursu.  Organizowany jest zawsze w dwóch etapach:  na
szczeblu  – regionalnym i ogólnopolskim. Honorowy patronat nad tegoroczną edycją objął Marszałek Sejmu RP.

Kandydat  może  zgłosić  się  sam lub  zostać  nominowany  przez  inną  osobę,  np.  inspektora  pracy,  pracownika,
społecznego inspektora pracy. Zawsze warunkiem przystąpienia do konkursu jest  uzupełnienie i przesłanie przez
pracodawcę  konkursowego  wniosku.  Dokumentacja  do  pobrania  na  naszej  stronie  internetowej
https://www.pip.gov.pl/pl/konkursy/konkursy-karty/73195,konkursy-pip.html

W konkursie mogą wziąć udział jedynie firmy, które w okresie trzech ostatnich lat nie odnotowały śmiertelnych,
ciężkich  lub  zbiorowych  wypadków  przy  pracy  (z  wyłączeniem  nagłych  przypadków  medycznych  i  wypadków
komunikacyjnych poza zakładem pracy).  

Kandydaci  są  oceniani w 3 kategoriach:  

I kategoria - zakłady pracy do 50 zatrudnionych,

II kategoria - zakłady pracy od 51 do 250 zatrudnionych,

III kategoria - zakłady pracy powyżej 250 zatrudnionych

Podczas oceny uczestników konkursu punktowane są ciekawe inicjatywy i rozwiązania realizowane przez pracodawców,
zarówno  nowe  rozwiązania  techniczno-organizacyjne  na  terenie  firmy,  jak   i  podejście  do  pracowników,  strategia
zarządzania i działania z obszaru społecznej organizacji biznesu.

3.  Okręgowa  komisja  konkursowa,  powołana  przez  Okręgowego  Inspektora  Pracy,  weryfikuje  dokumentacje
zgłoszonych do konkursu pracodawców (ankieta, prezentacja opisowa i dokumentacja fotograficzna) i dokonuje
oceny kandydatów.  

Wypełniony formularz prosimy przesłać do 7 czerwca 2019 na adres: kancelaria@krakow.pip.gov.pl lub pocztą na adres:

https://www.pip.gov.pl/pl/konkursy/konkursy-karty/73195,konkursy-pip.html
mailto:kancelaria@krakow.pip.gov.pl


Okręgowy Inspektorat Pracy w Krakowie

pl. Szczepański 5

31-011 Kraków               

Laureaci pierwszego miejsca  będą typowani do II etapu konkursu pod warunkiem, że uzyskali w ogólnej ocenie minimum 80
pkt.  Gala finałowa konkursu i wręczenie nagród na etapie regionalnym odbędzie się w październiku br. 
Zapraszamy do udziału w Konkursie i czekamy na Państwa zgłoszenia!
Szczegółowych informacji udziela koordynator konkursu:
Anna Majerek
Sekcja Prewencji i Promocji 
OIP w Krakowie
tel. 012 424 01 67.


