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Regulamin Konkursu BHP pt.: „Bezpieczny wykonawca”  

na terenie ANWIL S.A. w czasie trwania remontu w 2014 r. 

 

§ 1. Przedmiot Konkursu 

1. Przedmiotem Konkursu BHP pt.: „Bezpieczny Wykonawca”  na terenie                

ANWIL S.A. w 2014 r.  jest nagradzanie pracowników wykonujących prace 

remontowe, którzy poprzez swoje zachowanie oraz przestrzeganie przepisów, 

wpływają na zwiększenie bezpieczeństwa i higieny pracy. 

§ 2. Organizator  Konkursu 

 

1. Organizatorem konkursu jest ANWIL S.A. z siedzibą we Włocławku przy  

ul. Toruńskiej 222, 87-805 Włocławek, wpisany do Sądu Rejonowego w Toruniu 

VII Wydziału Gospodarczego Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem           

KRS 0000015684, kapitał zakładowy/kapitał wpłacony: 134 924 830,00PLN,   

NIP 888-000-49-38. 

§ 3.  Cel  Konkursu 

1. Celem Konkursu BHP jest promowanie bezpiecznych zasad bhp i ppoż.                       

oraz podnoszenie świadomości bezpiecznej pracy wśród pracowników firm                  

z Grupy Kapitałowej ANWIL S.A. oraz pracowników firm zewnętrznych 

wykonujących prace remontowe na terenie ANWIL S.A. 

§ 4. Warunki uczestnictwa w Konkursie 

1. Konkurs jest adresowany do pracowników firm z Grupy Kapitałowej ANWIL S.A. 

oraz pracowników firm zewnętrznych wykonujących prace remontowe na 

terenie ANWIL S.A., zwanych dalej Uczestnikami Konkursu. 

2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest przestrzeganie przez pracowników 

przepisów bhp i ppoż., wymogów wewnętrznych obowiązujących w  ANWIL S.A., 
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a także promowanie dobrych praktyk i bezpiecznych zachowań z zakresu bhp                

i ppoż.  

3. W przypadku rażącego złamania przepisów bhp lub ppoż. przez pracowników 

firm wykonawczych, pracownicy Ci będą automatycznie pozbawiani możliwości 

uczestnictwa w Konkursie w czasie trwania całego remontu.  

4. Pracownicy służb BHP ANWIL S.A. lub ORLEN Eko Sp. z o. o., dokonując kontroli 

warunków bhp na stanowiskach pracy, oceniają spełnienie wymagań 

określonych w pkt. 2 §4 niniejszego Regulaminu. Po pozytywnej weryfikacji                       

i spełnieniu kryteriów bezpiecznej pracy przez wykonawców, pracownicy służb 

BHP ANWIL S.A. lub ORLEN Eko Sp. z o.o. wypełnią Kartę, której wzór stanowi 

załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. 

5. Kartę należy wypełnić imieniem i nazwiskiem konkretnego wyróżnionego 

pracownika oraz nazwą firmy, w której wykonuje pracę. 

6. Wypełnione zgłoszenia po kontrolach warunków bezpieczeństwa na terenie 

remontowanych instalacji/obiektów, zbierają i przechowują pracownicy                 

służb BHP ANWIL S.A. oraz ORLEN Eko Sp. z o. o., do czasu wyłonienia 

laureata/laureatów Konkursu.  

7. Uczestnicy Konkursu podając dane osobowe, takie jak imię i nazwisko oraz 

nazwa firmy, niezbędne do wypełnienia Karty konkursowej, wyrażają zgodę na 

udział w Konkursie oświadczając jednocześnie o zapoznaniu się z treścią  

i akceptacją niniejszego Regulaminu. 

8. Uczestnicy Konkursu zobowiązani są ponadto do wyrażenia zgody   

na przetwarzanie swoich danych osobowych w bazach danych Organizatora 

Konkursu. 

9. Dane osobowe osób, biorących udział w Konkursie są zbierane i przetwarzane 

jedynie w celu wywiązania się przez Organizatora Konkursu ze wszelkich 

zobowiązań związanych z Konkursem. Osoby biorące udział w Konkursie, 

akceptując niniejszy Regulamin, wyrażają na powyższe zgodę. 

10. Uczestnik Konkursu ma prawo do wglądu i poprawiania swoich danych 

przechowywanych przez Organizatora Konkursu.  

11. Udział w Konkursie jest całkowicie dobrowolny.  
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§ 5. Czas trwania konkursu 

1. Konkurs zostanie przeprowadzony w okresie trwania remontu na terenie               

ANWIL S.A. w 2014 roku. 

2. Konkurs rozpoczyna się z dniem 05.05.2014 r. i będzie trwał do dnia 

04.06.2014r. 

3. Konkurs zostanie rozstrzygnięty w dniu 05.06.2014 roku. 

§ 6. Kryteria oceny  

1. Ze zgromadzonych zgłoszeń zostaną wyłonione osoby, które swoją postawą oraz 

zachowaniem przyczyniły się do wzrostu bezpieczeństwa swojego oraz swoich 

współpracowników podczas remontu.  

2. Zwycięzcą Konkursu (I miejsce) zostanie pracownik, który otrzymał największą 

ilość Kart podczas trwania remontu.  

3. Laureatami miejsca drugiego i trzeciego zostaną pracownicy z kolejno największą 

ilością uzyskanych Kart. 

4. W przypadku tej samej liczby Kart zdobytych przez dwóch lub kilku 

pracowników, przeprowadzona zostanie dogrywka w formie pisemnego testu 

złożonego z dziesięciu pytań, sprawdzającego wiedzę z zakresu bezpieczeństwa             

i higieny pracy. Ilość punktów uzyskanych w teście będzie podstawą                             

do przyznania miejsc od pierwszego do trzeciego.  

 

 

§ 7. Komisja Konkursowa 

 

1. Komisja Konkursowa składać się będzie z przedstawicieli: 

• Służby bhp ANWIL S.A.  w osobie Pana Jerzego Szatkowskiego –            

Głównego Specjalisty ds. BHP; 

• Służby bhp ORLEN Eko Sp. z o.o. w osobie Pana Marcina Sudy –              

Starszego Specjalisty ds. BHP; 

• Biura prawnego ANWIL S.A. w osobie Pani Joanny Kozińskiej; 
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• Zakładowej Straży Pożarnej ANWIL S.A. w osobie Pana Piotra Sieradzkiego  

Komendanta Zakładowej Straży Pożarnej. 

2. Komisja Konkursowa wybierze zwycięzcę/zwycięzców Konkursu po podliczeniu 

wszystkich Kart zebranych podczas trwania remontu. 

3. Komisja Konkursowa wybierze laureata/laureatów II-go i III-go miejsca                     

po podliczeniu wszystkich Kart zebranych podczas trwania remontu. 

4. Komisja Konkursowa wyłoni laureatów konkursu po weryfikacji pisemnych 

testów sprawdzających wiedzę w przypadku zaistnienia sytuacji opisanej                       

w pkt. 4 §6 niniejszego Regulaminu. 

5. Decyzja Komisji Konkursowej jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.  

 

§ 8. Nagrody 

1. Organizator Konkursu przewidział dla uczestników następujące nagrody:  

1) I nagroda w postaci bonu paliwowego o wartości 1500 zł; 

2) II nagroda w postaci bonu paliwowego o wartości 1000 zł; 

3) III nagroda w postaci bonu paliwowego o wartości 500 zł. 

2. Poszczególne nagrody zależą od ilości Kart otrzymanych przez poszczególnych 

pracowników zgodnie z §6 niniejszego Regulaminu. 

3. Nagrodzeni Uczestnicy Konkursu zostaną pisemnie poinformowani przez 

Organizatora Konkursu o rozstrzygnięciu Konkursu oraz o sposobie i terminie 

odbioru nagród. 

§ 9. Postanowienia końcowe   

1. Wypełnione i przekazane Karty konkursowe nie podlegają zwrotowi. 

2. Zebrane Karty przechowywane są do czasu wyłonienia laureatów przez 

pracowników służb BHP ANWIL S.A. oraz ORLEN Eko Sp. z o.o. 

3. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do zmiany terminu obowiązywania 

Konkursu oraz warunków udziału w Konkursie, jak również do jego odwołania  

w każdym czasie bez podania przyczyny.  

4. We wszystkich sprawach spornych związanych z udziałem w Konkursie i jego 

rozstrzygnięciem decyduje Komisja Konkursowa, której decyzja jest ostateczna.  
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5. Niniejszy Regulamin podlega ogłoszeniu z możliwością zapoznania się z nim                     

u Mistrzów Zmian na terenie ANWIL S.A. 
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Załącznik nr 1 

 

 

 

 

 

 

 

 


