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REGULAMIN KONKURSU 

„BUDUJ BEZPIECZNIE” 

 

 

I. CEL KONKURSU 

Celem konkursu jest promowanie pracodawców wykonawców robót budowlanych, 

zapewniających wysokie standardy bhp w procesie realizacji obiektów budowlanych. 

Upowszechniane będą szczególnie wartościowe, zasługujące na wyróżnienie dokonania 

pracodawców budowlanych, organizujących pracę w sposób bezpieczny. W konkursie 

doceniane będą ponadstandardowe działania na rzecz bhp podjęte na konkretnym 

obiekcie budowalnym, wskazanym w zgłoszeniu.  W efekcie powinno to przyczyniać się do 

wzrostu ogólnego poziomu bezpieczeństwa w branży budowlanej. 

 

II. ORGANIZATOR KONKURSU 

Organizatorem konkursu jest Państwowa Inspekcja Pracy.  

Partnerem konkursu jest  Porozumienie dla Bezpieczeństwa w Budownictwie. 

 

III. UCZESTNICY KONKURSU 

Uczestnikami konkursu mogą być generalni wykonawcy i podwykonawcy robót 

budowalnych na każdym etapie prac, posiadający status pracodawcy (zgodnie z definicją 

określoną w przepisach prawa pracy). Ocenie na etapie wojewódzkim konkursu podlegać 

będą wyłącznie uczestnicy, którzy na dzień 30 września 2021 roku, osiągną stan robót 

wykończeniowych (etap przekazywania do użytkowania). Pozostali uczestnicy nie będą 

podlegać ocenie w konkursie. 

 

IV. ORGANIZACJA KONKURSU 

Konkurs odbywa się w dwóch etapach: 

I etap wojewódzki - na szczeblu Okręgowych Inspektoratów Pracy;  

II etap krajowy - na szczeblu Głównego Inspektoratu Pracy. 

 

1. PIERWSZY ETAP KONKURSU 

1.1. Pierwszy etap konkursu odbywa się na szczeblu wojewódzkim (etap wojewódzki). 

1.2. Uczestników konkursu mogą zgłosić: 

a) inwestorzy i wykonawcy robót budowlanych (generalni wykonawcy oraz 

podwykonawcy); 

b) organizacje związkowe, organizacje i stowarzyszenia pracodawców, podmioty 

instytucjonalne i organy nadzoru nad warunkami pracy,  
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 zwani dalej „zgłaszającymi”. 

1.3. Warunkiem zgłoszenia do konkursu jest uzyskanie i przedstawienie organizatorowi 

konkursu pisemnej zgody inwestora budowy. 

1.4. W terminie do 31 marca 2021 roku, zgłaszający składają do Okręgowych 

Inspektoratów Pracy (właściwych ze względu na lokalizację inwestycji), 

następujące dokumenty – decyduje data wpływu: 

1.4.1. kartę zgłoszenia do udziału w konkursie „Buduj bezpiecznie”, której wzór 

stanowi załącznik numer 1; 

1.4.2. zgodę inwestora obiektu budowlanego, na którym uczestnik konkursu 

wykonuje roboty budowlane (forma pisemna), której wzór stanowi załącznik 

numer 2; 

1.4.3. oświadczenie uczestnika konkursu, dotyczące zgody na przetwarzanie 

danych osobowych i zgody na wykorzystanie wizerunku, której wzór stanowi 

załącznik numer 3; 

1.4.4. prezentację osiągnięć uczestnika w dziedzinie bhp na budowie wskazanej w 

zgłoszeniu do konkursu. 

1.5. Prezentacja osiągnięć, o której mowa w pkt 1.4.4. powinna zostać opracowana w 

formie opisowej – nie więcej niż 5 stron formatu A4 (czcionka 11 Arial). W 

prezentacji powinny znaleźć się informacje na temat zastosowanych na zgłoszonej 

do konkursu budowie, rozwiązań technicznych i organizacyjnych, wpływających na 

wzrost bezpieczeństwa pracy.  Załącznikami do części opisowej mogą być zdjęcia, 

filmy, schematy, potwierdzające podjęte przez uczestnika konkursu 

przedsięwzięcia dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy (załączniki mają być 

dostarczone w wersji elektronicznej na płycie DVD lub innym elektronicznym 

nośniku informacji).  

1.6. Koperta z dokumentami i materiałami, o których mowa w pkt 1.5., powinna być 

opatrzona napisem: „Konkurs Buduj bezpiecznie” i dostarczona do kancelarii 

właściwego terytorialnie Okręgowego Inspektoratu Pracy. Dokumentacja 

zawierająca braki nie będzie rozpatrywana. 

1.7. Oceny zgłoszonych kandydatów na etapie wojewódzkim dokonuje Komisja 

Konkursowa, powoływana przez właściwego terytorialnie Okręgowego Inspektora 

Pracy, zwana dalej „Komisją Konkursową”, w skład której wchodzą: 

1.7.1. Zastępca Okręgowego Inspektora Pracy ds. nadzoru – Przewodniczący 

Komisji Konkursowej, 

1.7.2. Nadinspektor Pracy, koordynujący kontrole w zakładach branży 

budowlanej oraz inni wyznaczeni przez Okręgowego Inspektora Pracy, 

pracownicy jednostki organizacyjnej PIP, 
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1.7.3. przedstawiciele organizacji związkowych, organizacji i stowarzyszeń 

pracodawców, podmiotów instytucjonalnych i organów nadzoru nad 

warunkami pracy -  zgodnie z decyzją Okręgowego Inspektora Pracy.  

Komisja Konkursowa musi być, co najmniej 3 osobowa. 

1.8. Komisja Konkursowa po zapoznaniu się z dokumentacją i przy uwzględnieniu 

wyników kontroli, przeprowadzonych przez inspektorów pracy, na budowach 

wskazanych w zgłoszeniach, dokona oceny kandydatów oraz w terminie do 29 

października 2021 roku wytypuje, nie więcej niż trzech laureatów etapu 

wojewódzkiego. 

1.9. Laureat pierwszego miejsca etapu wojewódzkiego uzyskuje kwalifikacje do etapu 

krajowego konkursu. 

1.10. Komisja Konkursowa może wskazać uczestników zasługujących na wyróżnienia. 

1.11. W przypadku, gdy podczas prac Komisji Konkursowej zostanie przyznana równa 

liczba punktów, decyduje głos Przewodniczącego Komisji Konkursowej. 

1.12. Z posiedzenia Komisji Konkursowej sporządza się protokół. 

1.13. W przypadku konieczności odbycia więcej niż jednego posiedzenia, protokół 

obejmuje wszystkie posiedzenia Komisji Konkursowej. 

1.14. Protokół z posiedzenia Komisji Konkursowej powinien zawierać, w szczególności: 

a) datę i miejsce posiedzenia Komisji Konkursowej, 

b) wskazanie osób biorących udział w posiedzeniu Komisji Konkursowej; 

c) wynik głosowania Komisji Konkursowej w sprawie laureatów etapu 

wojewódzkiego konkursu; 

d) informację o ewentualnych wyróżnieniach przyznanych w etapie wojewódzkim.  

1.15. Decyzję o przyznaniu nagród i wyróżnień w etapie wojewódzkim podejmuje 

właściwy Okręgowy Inspektor Pracy. 

1.16. W Okręgowym Inspektoracie Pracy, w którym liczba zgłoszeń nie przekracza 

trzech, Konkurs nie jest realizowany, chyba że Okręgowy Inspektor Pracy podejmie 

inną decyzję. 

 

2. DRUGI ETAP KONKURSU 

2.1. Drugi etap konkursu odbywa się na szczeblu Głównego Inspektoratu Pracy (etap 

krajowy). 

2.2. Do 10 listopada 2021 roku Okręgowe Inspektoraty Pracy przesyłają do Głównego 

Inspektoratu Pracy, dokumentację laureatów I miejsca etapu wojewódzkiego, 

zakwalifikowanego do udziału w etapie krajowym wraz z całą dokumentacją 

dotyczącą uczestnika, złożoną w pierwszym etapie, protokołem z posiedzenia 

Komisji Konkursowej oraz z uzasadnieniem dot. przyznania nagrody. Zgłoszenia 
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dokonuje się, zgodnie z wnioskiem, którego wzór stanowi załącznik numer 4.  

2.3. Dokumentacja zawierająca braki, będzie zwracana do właściwych Okręgowych 

Inspektoratów Pracy w celu jej uzupełnienia w ciągu 7 dni (kalendarzowych) od 

dnia otrzymania informacji o uzupełnieniu. 

2.4. Oceny kandydatów na etapie krajowym, dokonuje Rada Głównego Inspektora 

Pracy do Spraw Bezpieczeństwa Pracy w Budownictwie, pod Przewodnictwem 

Zastępcy Głównego Inspektora Pracy do Spraw Nadzoru, zwana dalej „Radą”. 

2.5. Do 20 grudnia 2021 roku, Rada wytypuje kandydatury laureatów miejsc I, II, III 

etapu krajowego konkursu, poprzez głosowanie. Decyzje Rady podejmowane są 

zwykłą większością głosów. W przypadku, gdy podczas głosowania Rady padnie 

równa liczba głosów, o wyborze laureata decyduje głos Przewodniczącego Rady.  

2.6. Rada może wskazać również kandydatury do wyróżnień. 

2.7. Z posiedzenia Rady sporządza się protokół. 

2.8. W przypadku konieczności odbycia więcej niż jednego posiedzenia, protokół 

obejmuje wszystkie posiedzenia Rady. 

2.9. Protokół z posiedzenia Rady powinien zawierać, w szczególności: 

a) datę i miejsce posiedzenia Rady, 

b) wskazanie osób biorących udział w posiedzeniu Rady; 

c) wynik głosowania Rady w sprawie kandydatur laureatów etapu krajowego 

konkursu; 

d) informację o ewentualnych kandydaturach do wyróżnień etapu krajowego. 

2.10. Decyzję o przyznaniu nagród i wyróżnień w etapie krajowym podejmuje Główny 

Inspektor Pracy. 

  

V. KRYTERIA OCENY NA ETAPIE WOJEWÓDZKIM 

1. Komisja Konkursowa ocenia uczestniczące w konkursie budowy na podstawie 

przekazanej dokumentacji zgłoszeniowej (o której mowa w rozdziale IV pkt. 1.4.) oraz 

wyników co najmniej dwóch kontroli przeprowadzonych w trakcie trwania konkursu na 

tej budowie. Komisja przydziela punkty zgodnie z poniższymi kryteriami: 

Lp. Kryteria oceny Punktacja 

1. Zagospodarowanie terenu budowy, np.: 

- ogrodzenie terenu budowy, 

- zabezpieczenie stref niebezpiecznych, 

- urządzenie składowisk materiałów i wyrobów, 

- wykonanie dróg, wyjść i przejść dla pieszych, 

 

0-20 pkt 
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- bezpieczeństwo instalacji elektrycznych, 

- organizacja zaplecza higieniczno-sanitarnego i socjalnego, 

- zabezpieczenia ppoż. i pierwsza pomoc. 

2. Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy osób uczestniczących 

w procesie budowy, np.: 

- przygotowanie do pracy (badania lekarskie,  szkolenia, kwalifikacje 

zawodowe), 

- identyfikacja zagrożeń i prawidłowa ocena ryzyka zawodowego oraz 

spełnienie obowiązku informacyjnego w tym zakresie, 

- koordynacja prac i nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy 

pracowników zatrudnionych na placu budowy, 

- zasady współdziałania i wzajemnego informowania się pracodawców/ 

podwykonawców. 

 

0-20 pkt 

3. Rozwiązania techniczne i organizacyjne zapewniające 

bezpieczeństwo pracy, np.: 

- ochrony zbiorowe i środki ochrony indywidualnej, w tym: 

 przy pracach na wysokości, 

 przy pracach w wykopach i zagłębieniach, 

- zasady bezpieczeństwa pracy w przestrzeniach zamkniętych, 

- organizacja zasad transportu pionowego, 

- procedury i instrukcje bhp, 

- przeglądy techniczne maszyn i urządzeń, 

- urządzenia ochronne i zabezpieczenia przy eksploatacji maszyn i 

pojazdów na budowie. 

 

0-20 pkt 

 

4. Ocena wypadkowości w okresie trwania konkursu – wypadki na 

budowie zgłoszonej do konkursu: 

UWAGA:  

Wypadek ciężki lub śmiertelny eliminuje z udziału w konkursie (nie dotyczy 

wypadków komunikacyjnych, zaistniałych poza placem budowy). 

 

W przypadku wystąpienia wypadku przy pracy w okresie trwania konkursu, 

uczestnik otrzyma punkty ujemne:  

- od 1 do 3 wypadków: - 5 pkt; 

- od 4 do 6 wypadków: - 10 pkt; 

- powyżej 6 wypadków: - 20 pkt. 

10 pkt 

(jeśli nie było 

wypadku) 

5. Inne ponadstandardowe działania na rzecz bezpieczeństwa i higieny 0-30 pkt 
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2. Laureatem konkursu na szczeblu Okręgowego Inspektoratu Pracy (I etap – 

wojewódzki) może zostać uczestnik, któremu Komisja Konkursowa przyznała min. 80 

punktów. 

 

VI. NAGRODY 

1. Na etapie wojewódzkim Konkursu właściwy terytorialnie Okręgowy Inspektor Pracy 

przyznaje nagrody za zajęcie I, II i III miejsca. Okręgowy Inspektor Pracy może 

przyznać wyróżnienia dla innych uczestników konkursu tego etapu. 

2. Fundatorami nagród na etapie wojewódzkim są Okręgowe Inspektoraty Pracy. 

Fundatorami nagród na tym etapie mogą również być instytucje i organizacje, których 

przedstawiciele wchodzą w skład Komisji Konkursowych. 

3. Właściwy Okręgowy Inspektor Pracy podejmuje decyzję o formie nagród i wyróżnień,  

o których mowa w pkt 1. 

4. Na etapie krajowym konkursu nagrody przyznaje Główny Inspektor Pracy oraz 

Prezydent Porozumienia dla Bezpieczeństwa w Budownictwie. 

5. Główny Inspektor Pracy przyznaje nagrody dla laureatów etapu krajowego za zajęcie  

I, II i III miejsca, w postaci statuetek i dyplomów. Główny Inspektor Pracy może 

przyznać wyróżnienia dla innych uczestników konkursu tego etapu. Wyróżnieniami są 

dyplomy. 

6. Prezydent Porozumienia dla Bezpieczeństwa w Budownictwie przyznaje nagrody dla 

laureatów etapu krajowego za zajęcie I, II i III miejsca. Prezydent Porozumienia dla 

Bezpieczeństwa w Budownictwie może przyznać wyróżnienia wybranym kandydatom, 

spośród wytypowanych do wyróżnień w toku prac Rady. O formie nagród Prezydenta 

Porozumienia dla Bezpieczeństwa w Budownictwie za zajęcie I, II i III miejsca oraz o 

liczbie i formie wyróżnień Prezydenta Porozumienia dla Bezpieczeństwa w 

Budownictwie, decyduje Partner konkursu - Porozumienie dla Bezpieczeństwa 

w Budownictwie.  

7. Nagrody i wyróżnienia dla laureatów etapu krajowego, wręczane są na uroczystym 

podsumowaniu konkursu, które odbędzie się nie później niż 31 marca 2022 roku  

 

VII.  POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Informacje dotyczące uczestnictwa w konkursie oraz Regulamin konkursu i kartę 

zgłoszenia można uzyskać w Okręgowych Inspektoratach Pracy lub na stronie 

 pracy 

Łącznie można uzyskać 100 pkt 
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internetowej Państwowej Inspekcji Pracy: www.pip.gov.pl. 

2. Ciekawe rozwiązania wprowadzane przez nagrodzonych mogą zostać wykorzystane w 

celach szkoleniowych oraz opublikowane w wydawnictwach Państwowej Inspekcji 

Pracy. 

3. Uczestnicy konkursu złożą oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych 

osobowych i wykorzystanie danych firmowych do celów promocji ochrony pracy oraz 

Konkursu, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. 

Dz.U.2019 poz. 1781). 

4. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo weryfikacji materiałów zgłoszeniowych, w 

szczególności zgłoszeń i materiałów faktograficznych, co do ich zgodności ze stanem 

faktycznym. 

5. Informacje o konkursie, a także o jego wynikach będą podawane do publicznej 

wiadomości za pośrednictwem środków masowego przekazu, w tym w Internecie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.pip.gov.pl/
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Wzór 

KARTA ZGŁOSZENIA 

do udziału w konkursie „BUDUJ BEZPIECZNIE” 

 

1. Generalny wykonawca/podwykonawca zgłaszany do konkursu (uczestnik) - nazwa i adres 

siedziby, telefon kontaktowy, e-mail, imię i nazwisko osoby reprezentującej: 

………………………………………………………………………………………………………….... 

 

2. Nazwa i adres obiektu budowlanego (budowy) zgłaszanego do konkursu: 

………………………………………………………………………………………………………….... 

 

3. Inwestor budowy zgłaszanej do konkursu – nazwa, adres, telefon kontaktowy, e-mail: 

………………………………………………………………………………………………………...…. 

 

4. Podwykonawcy budowy zgłaszanej do konkursu - nazwa, adres, telefon kontaktowy, e-mail: 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

5. Dane zgłaszającego: (np. imię i nazwisko, nazwa organizacji związkowej, nazwa instytucji, 

nazwa podmiotu) oraz adres, nr telefonu, e-mail: 

………………………………………………………………………………………………………….... 

 

6. Uzasadnienie zgłaszającego: 

………………………………………………………………………………………………………….......

.......................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................. 

 

7.  Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych i oświadczam, że zapoznałem(-am) 

się z klauzulą informacyjną wynikającą 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 – RODO). Posiadam wiedzę, że podanie danych jest dobrowolne, jednak 

konieczne do realizacji celów, w jakim zostały zebrane. 

 

 

………………………………..     …………………………….…... 

Miejscowość i data                                                       Podpis (i pieczątka – jeśli dotyczy) 

                       zgłaszającego 

 
Załączniki: 

1. Zgoda inwestora obiektu budowlanego, na którym uczestnik konkursu wykonuje roboty budowlane (forma 
pisemna), której wzór stanowi załącznik numer 2 do Regulaminu (obligatoryjnie); 

2. Oświadczenie uczestnika konkursu, dotyczące zgody na przetwarzanie danych osobowych i zgody na 
wykorzystanie wizerunku, której wzór stanowi załącznik numer 3 do Regulaminu (obligatoryjnie); 

3. Prezentacja osiągnięć uczestnika w dziedzinie bhp na budowie wskazanej w zgłoszeniu do konkursu – w 
formie opisowej (obligatoryjnie); 

4. Zdjęcia, filmy, schematy, potwierdzające podjęte przez uczestnika konkursu przedsięwzięcia dotyczące 
bezpieczeństwa i higieny pracy - w wersji elektronicznej na płycie DVD lub innym elektronicznym nośniku 
informacji (opcjonalnie). 
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Klauzula informacyjna 

 
Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na zasadach przewidzianych  
w Rozporządzeniu 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 – RODO). 
1. Administratorem danych osobowych zbieranych w celu przeprowadzenia konkursu „BUDUJ 

BEZPIECZNIE” jest Okręgowy Inspektor Pracy  

w …………………………………………. z siedzibą w ………………………............. 

2. Administrator powołał inspektora ochrony danych nadzorującego prawidłowość 

przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem 

adresu e-mail: iod@...................pip.gov.pl  

3. Dane osobowe uczestników i zgłaszających będą przetwarzane przez Organizatora i 

Partnera Konkursu w celach organizacyjnych związanych z realizacją konkursu. Podstawą 

do przetwarzania danych osobowych jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych. 

4. Odbiorcą danych osobowych mogą zostać:  

a) inne jednostki organizacyjne PIP, nadzorujące realizację konkursu, 

b) podmioty wykonujące usługi niszczenia i archiwizacji dokumentacji.  

5. Dane uczestników i zgłaszających będą przechowywane przez okres niezbędny  

do realizacji wyżej określonych celów. 

6. Uczestnikom konkursu i zgłaszającym przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych 

oraz, z zastrzeżeniem przepisów prawa, przysługuje prawo do: 

a) sprostowania danych, 

b) usunięcia danych, 

c) ograniczenia przetwarzania danych, 

d) wniesienia sprzeciwu. 

7. Uczestnikom konkursu i zgłaszającym przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa 

Urzędu Ochrony Danych Osobowych.  

8. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny i jest niezbędne do udziału  

w konkursie. 

9. Organizator konkursu oświadcza, iż dane uczestników konkursu i zgłaszających  

nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu. 

10. Organizator konkursu będzie zbierał od uczestników następujące dane: 

Imię, nazwisko, nazwa uczestnika/zgłaszającego, adres, telefon kontaktowy, e-mail. 

11. Organizator konkursu stosuje środki techniczne i organizacyjne mające na celu 

należyte, odpowiednie do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, 

zabezpieczenia powierzonych danych osobowych. Organizator konkursu wdrożył 

odpowiednie środki, aby zapewnić stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku z 

uwzględnieniem stanu wiedzy technicznej, kosztu wdrożenia oraz charakteru, 

zakresu, celu i kontekstu przetwarzania oraz ryzyka naruszenia praw i wolności 

osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze zagrożenia. 

 

 

 



10 

 

WZÓR 

 

OŚWIADCZENIE  

uczestnika konkursu „BUDUJ BEZPIECZNIE” dotyczące zgody na przetwarzanie danych 

osobowych i zgody na wykorzystanie wizerunku 

 

 
Nazwa uczestnika konkursu, imię i nazwisko osoby reprezentującej, adres siedziby: 

………………………………………………………………………………………………………….. 
 

1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz na podanie ich  
do publicznej wiadomości w celach związanych z organizacją i realizacją konkursu 
„BUDUJ BEZPIECZNIE”. 

2. Oświadczam, że zapoznałem(-am) się z klauzulą informacyjną wynikającą  
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 – RODO). Posiadam 
wiedzę, że podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów,  
w jakim zostały zebrane. 

3. Wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie i rozpowszechnianie mojego wizerunku 
oraz wizerunku reprezentowanego przeze mnie Zakładu Pracy, utrwalonego jakąkolwiek 
techniką na wszelkich nośnikach, w tym w postaci fotografii  
i dokumentacji filmowej, przez Okręgowy Inspektorat Pracy w …………………………..…. z 
siedzibą  w …………………………………………………….i Główny Inspektorat Pracy  z 
siedzibą  w Warszawie, ul. Barska 28/30 oraz Partnera Konkursu na potrzeby realizacji 
konkursu „BUDUJ BEZPIECZNIE” oraz w celach informacyjnych. 

4. Niniejsza zgoda jest nieodpłatna, nie jest ograniczona ilościowo, czasowo ani terytorialnie. 
5. Dla potrzeb konkursu mój wizerunek oraz wizerunek reprezentowanego przeze mnie 

Zakładu Pracy może być użyty do różnego rodzaju form elektronicznego przetwarzania, 
kadrowania i kompozycji, a także zestawiony z wizerunkami innych osób, może być 
uzupełniony towarzyszącym komentarzem. Natomiast nagrania filmowe z moim udziałem 
mogą być cięte, montowane, modyfikowane, dodawane do innych materiałów 
powstających na potrzeby konkursu oraz w celach informacyjnych. 

6. Niniejsza zgoda obejmuje wszelkie formy publikacji, w szczególności rozpowszechnianie 
w Internecie, w tym na stronach internetowych Państwowej Inspekcji Pracy i Partnera 
Konkursu, oraz zamieszczenie w materiałach promocyjnych, informacyjnych i 
szkoleniowych. Mój wizerunek oraz wizerunek reprezentowanego przeze mnie Zakładu 
Pracy nie może być użyty w formie lub publikacji dla mnie obraźliwej lub w inny sposób 
naruszać moje dobra osobiste. 

 
 
 
 
 
………………………………..     …………………………….…... 

Miejscowość i data                                                      Podpis i pieczątka uczestnika 
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Klauzula informacyjna 

 
Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na zasadach przewidzianych  
w Rozporządzeniu 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 – RODO). 
12. Administratorem danych osobowych zbieranych w celu przeprowadzenia konkursu „BUDUJ 

BEZPIECZNIE” jest Okręgowy Inspektor Pracy  

w …………………………………………. z siedzibą w ………………………............. 

13. Administrator powołał inspektora ochrony danych nadzorującego prawidłowość 

przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem 

adresu e-mail: iod@...................pip.gov.pl  

14. Dane osobowe uczestników i zgłaszających będą przetwarzane przez Organizatora i 

Partnera Konkursu w celach organizacyjnych związanych z realizacją konkursu. Podstawą 

do przetwarzania danych osobowych jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych. 

15. Odbiorcą danych osobowych mogą zostać:  

c) inne jednostki organizacyjne PIP, nadzorujące realizację konkursu, 

d) podmioty wykonujące usługi niszczenia i archiwizacji dokumentacji.  

16. Dane uczestników i zgłaszających będą przechowywane przez okres niezbędny  

do realizacji wyżej określonych celów. 

17. Uczestnikom konkursu i zgłaszającym przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych 

oraz, z zastrzeżeniem przepisów prawa, przysługuje prawo do: 

a) sprostowania danych, 

b) usunięcia danych, 

c) ograniczenia przetwarzania danych, 

d) wniesienia sprzeciwu. 

18. Uczestnikom konkursu i zgłaszającym przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa 

Urzędu Ochrony Danych Osobowych.  

19. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny i jest niezbędne do udziału  

w konkursie. 

20. Organizator konkursu oświadcza, iż dane uczestników konkursu i zgłaszających  

nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu. 

21. Organizator konkursu będzie zbierał od uczestników następujące dane: 

Imię, nazwisko, nazwa uczestnika/zgłaszającego, adres, telefon kontaktowy, e-mail. 

22. Organizator konkursu stosuje środki techniczne i organizacyjne mające na celu 

należyte, odpowiednie do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, 

zabezpieczenia powierzonych danych osobowych. Organizator konkursu wdrożył 

odpowiednie środki, aby zapewnić stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku z 

uwzględnieniem stanu wiedzy technicznej, kosztu wdrożenia oraz charakteru, 

zakresu, celu i kontekstu przetwarzania oraz ryzyka naruszenia praw i wolności 

osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze zagrożenia. 
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WZÓR 
Inwestor: 

.......................................................... 

.......................................................... 

.......................................................... 

      (nazwa, adres, telefon, e-mail, 

imię i nazwisko osoby reprezentującej) 

 

ZGODA INWESTORA BUDOWY 

dotycząca zgłoszenia obiektu budowlanego do konkursu „BUDUJ BEZPIECZNIE” 

 

Ja niżej podpisany/a 

.................................................................................................................., 

oświadczam, że zgodnie z wymogami działu IV pkt. 1 ppkt. 1.4.2. regulaminu konkursu 

„BUDUJ BEZPIECZNIE”, organizowanego przez Państwową Inspekcję Pracy, wyrażam 

zgodę na zgłoszenie do udziału w ww. konkursie obiektu budowlanego (budowy): 

……………………………………………………………………………………………………

……, 

(nazwa obiektu budowlanego /budowy/ zgłaszanego do konkursu) 

zlokalizowanego w: …………………………….. przy ulicy: 

………………………….……………, 

nr ewidencyjny działki lub działek: 

…………………………………………………………………… 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych i oświadczam, że 

zapoznałem(-am) się z klauzulą informacyjną wynikającą 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 – RODO).  

 

 



13 

 

Posiadam wiedzę, że podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji 

celów, w jakim zostały zebrane. 

 

………………………………..    

 …………………………….…... 

Miejscowość i data                                                           Podpis i pieczątka Inwestora 

 

Klauzula informacyjna 

 
Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na zasadach przewidzianych  
w Rozporządzeniu 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 – RODO). 
23. Administratorem danych osobowych zbieranych w celu przeprowadzenia konkursu „BUDUJ 

BEZPIECZNIE” jest Okręgowy Inspektor Pracy  

w …………………………………………. z siedzibą w ………………………............. 

24. Administrator powołał inspektora ochrony danych nadzorującego prawidłowość 

przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem 

adresu e-mail: iod@...................pip.gov.pl  

25. Dane osobowe uczestników i zgłaszających będą przetwarzane przez Organizatora i 

Partnera Konkursu w celach organizacyjnych związanych z realizacją konkursu. Podstawą 

do przetwarzania danych osobowych jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych. 

26. Odbiorcą danych osobowych mogą zostać:  

e) inne jednostki organizacyjne PIP, nadzorujące realizację konkursu, 

f) podmioty wykonujące usługi niszczenia i archiwizacji dokumentacji.  

27. Dane uczestników i zgłaszających będą przechowywane przez okres niezbędny  

do realizacji wyżej określonych celów. 

28. Uczestnikom konkursu i zgłaszającym przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych 

oraz, z zastrzeżeniem przepisów prawa, przysługuje prawo do: 

e) sprostowania danych, 

f) usunięcia danych, 

g) ograniczenia przetwarzania danych, 

h) wniesienia sprzeciwu. 

29. Uczestnikom konkursu i zgłaszającym przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa 

Urzędu Ochrony Danych Osobowych.  

30. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny i jest niezbędne do udziału  

w konkursie. 

31. Organizator konkursu oświadcza, iż dane uczestników konkursu i zgłaszających  

nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu. 

32. Organizator konkursu będzie zbierał od uczestników następujące dane: 

Imię, nazwisko, nazwa uczestnika/zgłaszającego, adres, telefon kontaktowy, e-mail. 

33. Organizator konkursu stosuje środki techniczne i organizacyjne mające na celu 

należyte, odpowiednie do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, 

zabezpieczenia powierzonych danych osobowych. Organizator konkursu wdrożył 
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odpowiednie środki, aby zapewnić stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku z 

uwzględnieniem stanu wiedzy technicznej, kosztu wdrożenia oraz charakteru, 

zakresu, celu i kontekstu przetwarzania oraz ryzyka naruszenia praw i wolności 

osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze zagrożenia. 
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WZÓR 
 
 
…………………………………………….. 

nazwa jednostki organizacyjnej PIP 
 

 
WNIOSEK 

dotyczący zgłoszenia uczestnika do etapu krajowego  
konkursu „BUDUJ BEZPIECZNIE” 

 

 
 

Na podstawie działu IV pkt. 2 ppkt 2.2. Regulaminu konkursu „BUDUJ 
BEZPIECZNIE” zgłaszam do udziału w konkursie w drugim etapie na szczeblu 
krajowym uczestnika: 
 
………………………………………………………………………………………………
………, 
(nazwa i adres siedziby generalnego wykonawcy/podwykonawcy – uczestnika konkursu, telefon kontaktowy, 

e-mail, imię i nazwisko osoby reprezentującej) 

wykonującego roboty budowalne na obiekcie budowlanym: 

………………………………………………………………………………………………
………, 

(nazwa i adres obiektu budowlanego) 

zgłoszonego do udziału w konkursie przez: 

………………………………………………………………………………………………
………. 

(dane zgłaszającego, np. imię i nazwisko, nazwa organizacji związkowej, nazwa instytucji, nazwa podmiotu) 

 
Szczegółowe uzasadnienie wniosku: 
 
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
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………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………
……… 
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………. 
 
 
 

………………………………..    
 …………………………….…... 

Miejscowość i data                                                             Podpis i pieczątka Okręgowego Inspektora Pracy/ 
                                                                                                Zastępcy Okręgowego Inspektora Pracy 

 

 
 

Załączniki: 
5. Karta zgłoszenia do udziału w konkursie „BUDUJ BEZPIECZNIE”; 
6. Zgoda inwestora obiektu budowlanego, na którym uczestnik konkursu wykonuje 

roboty budowlane; 
7. Oświadczenie uczestnika konkursu, dotyczące zgody na przetwarzanie danych 

osobowych i zgody na wykorzystanie wizerunku; 
8. Dokumentacja złożona przez zgłaszającego, potwierdzająca podjęte przez 

uczestnika konkursu przedsięwzięcia dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy 
na budowie wskazanej w zgłoszeniu do konkursu, w tym prezentacja  osiągnięć  
oraz inne materiały (np. zdjęcia, filmy, schematy, potwierdzające podjęte przez 
uczestnika konkursu przedsięwzięcia dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy - 
w wersji elektronicznej na płycie DVD lub innym elektronicznym nośniku 
informacji (opcjonalnie). 

 


