
UCHWAŁA 

W związku z finalizacją projektu nagrody, na posiedzeniu Zarządu OSPSBHP w Zielonej Górze w 

dniu 01.07.2015 podjęto decyzję o zmianie niektórych postanowień uchwały z dnia 31.03.2014 o 

utworzeniu nagród za aktywną działalność w organizowaniu bezpiecznego i higienicznego miejsca 

pracy, na: 

1. Nagrody będą przyznawane dla członków OSPSBHP, pracodawców oraz niezrzeszonych 

pracowników służby bhp za szczególny wkład pracy na rzecz tworzenia bezpiecznego  

i przyjaznego pracownikowi miejsca pracy. 

2. Celem utworzenia nagrody jest szeroka promocja pracy pracowników służby bhp, 

wyróżnienie pracodawców i ludzi którzy swoją pracą i jej wynikami przyczyniają się do 

tworzenia bezpiecznego i przyjaznego pracownikowi miejsca pracy oraz  upamiętnienie Śp.  

Jerzego Kocińskiego, byłego Prezesa Oddziału Stowarzyszenia w Zielonej Górze za jego 

bardzo duży wkład pracy włożonej w ponowne zorganizowanie i zrzeszenie pracowników 

służby bhp naszego regionu w jedną organizację wspierającą i promującą ciągłość 
doskonalenia wiedzy i etykę pracy służby bhp. 

3. Zmienia się nazwę nagrody na „LAUR BEZPIECZŃSTWA” będącej wyróżnieniem 

niematerialnym i będzie przyznawana w formie; 

- statuetki  

- medali za wyróżnienie.     

- statuetki i medale będą niosły hasło: SECURITAS LABORIS SUPREMA LEX ESTO, co w 

dosłownym tłumaczeniu z języka łacińskiego oznacza: BEZPIECZEŃSTWO PRACY 

NAJWYŻSZYM PRAWEM, NIECH BĘDZIE.  

       4. Nagrody będą finansowane z funduszy Oddziału OSPSBHP w Zielonej Górze oraz 

dobrowolnych wpłat członków, pracodawców i osób zainteresowanych propagowaniem 

problematyki bezpieczeństwa i higieny pracy oraz bezpiecznego dla człowieka miejsca pracy 

na specjalne, celowe konto bankowe.  

       5.  Zasady przyznawania nagród oraz kapitułę nagrody określa regulamin. 



        

REGULAMIN PRZYZNAWANIA NAGRÓD 

1. Celem wyróżnienia aktywnej działalności w organizowaniu bezpiecznego i higienicznego 

miejsca pracy, dla członków OSPSBHP, pracodawców oraz nie zrzeszonych pracowników 

służby bhp za szczególny wkład pracy na rzecz tworzenia bezpiecznego  

i przyjaznego pracownikowi miejsca pracy, Kapituła Nagrody przyznaje coroczne nagrody 

pod nazwą „LAUR BEZPIECZEŃSTWA” za szczególny wkład pracy i etykę zawodową 
pracownika służby bhp oraz za szczególny wkład na rzecz kształtowania bezpiecznego i 

przyjaznego pracownikowi miejsca pracy pracodawcom oraz innym osobom.  

2. Przyznawane są nagrody – STATUETKI „LAUR BEZPIECZEŃSTWA” oraz wyróżnienia 

MEDALE „LAUR BEZPIECZEŃSTWA”. 

3. Nagrody będą uroczyście wręczane w dniach szczególnych, jak „Dzień Służby BHP”, w 

rocznicę utworzenia Lubuskiego Oddziału Stowarzyszenia, czy innych, bardzo uroczystych 

okazjach.  

       4.   Nagrodę w poszczególnej kategorii można otrzymać tylko jeden raz.  

       5. Środki pieniężne potrzebne na sfinansowanie przyznawanych nagród będą pochodziły  

z funduszy OSPSBHP oraz dobrowolnych wpłat członków, pracodawców i osób 

zainteresowanych propagowaniem problematyki bezpieczeństwa i higieny pracy oraz 

bezpiecznego dla człowieka miejsca pracy na specjalne, celowe konto bankowe.  

      6. Nagroda przyznawana jest pracownikom służby bhp, pracodawcom, nie zrzeszonym 

pracownikom służby bhp za szczególny, etyczny wkład pracy na rzecz tworzenia 

bezpiecznego i przyjaznego pracownikowi miejsca pracy oraz osobom, które istotnie 

przyczyniły się do poprawy bezpieczeństwa i higieny w miejscu pracy.  

        7. Kapituła podejmuje swoje decyzje w głosowaniu jawnym. W przypadku równej ilości głosów 

decyduje głos przewodniczącego.  

        8. Wniosek o przyznanie nagrody mogą składać członkowie OSPSBHP, Państwowy Inspektor 

Pracy oraz inne nadzorujące czy oceniające warunki pracy instytucje państwowe.  

        9. W przypadku organizowania konkursu medialnego wnioski mogą składać i glosować 
wszystkie zainteresowane osoby, zgodnie z zasadami podanymi w mediach.  

       10. Kapituła rozpatrzy wnioski i podejmie decyzje o przyznaniu nagrody i wyróżnień, włącznie z 

uzasadnieniem.   

       11. Kapituła może zlecić recenzowanie przedstawionych wniosków.  

       12. Zawiadomienie o corocznym konkursie o „LAUR BEZPIECZEŃSTWA” podaje Zarząd 

OSPSBHP w Zielonej Górze na stronie internetowej w prasie lub innych mediach.  

       13. Nagrody „LAUR BEZPIECZEŃSTWA” wręcza Prezes Zarządu Oddziału, Przewodniczący 

Kapituły Nagrody lub inny członek Kapituły.   

       13. Laureaci Statuetki i Medalu otrzymują równolegle dyplom okolicznościowy. Nazwiska 

laureatów wpisywane są do księgi prowadzonej przez Kapitułę Nagrody, znajdującą się w 

siedzibie OSPSBHP Oddział Zielona Góra. Informacje o przyznaniu nagrody podaje się do 

publicznej wiadomości.  

       14. Otrzymanie „Nagrody” nie ogranicza możliwości starania się przez laureatów o inne nagrody, 

wyróżnienia za te same osiągnięcia.  

       15. Nagroda (nagrody) w danym roku mogą być nie zostać przyznane przez Kapitułę. W takim 

przypadku ilość nagród w roku następnym może być zwiększona. 



 

POWOŁANIE KAPITUŁY NAGRODY 

I. 

1. Prezes OSPSBHP - Oddział w Zielonej Górze w imieniu Zarządu Oddziału powołuje na 

trzyletnią kadencję Przewodniczącego Kapituły Nagrody.  

2. Prezes OSPSBHP wraz z Zarządem OSPSBHP w Zielonej Górze wskazuje skład Kapituły, 

odwołując lub powołując poszczególnych Członków i Przewodniczącego Kapituły.  

3. Powołani w tym trybie Członkowie i Przewodniczący Kapituły pełnią swoje funkcje przez 

okres od powołania do końca danej kadencji Kapituły.  

4. Celem pracy Kapituły, jest wybór spośród nominowanych do nagrody - Laureatów i 

Wyróżnionych 

5. Siedzibą Kapituły jest siedziba OSPSBHP w Zielonej Górze 

6. Przewodniczący Kapituły prowadzi prace Kapituły. 

II. 

1. Kapituła obraduje i podejmuje decyzje na posiedzeniach plenarnych, pod przewodnictwem 

Przewodniczącego.  

2. W razie nieobecności Przewodniczącego pracami Kapituły kieruje jego zastępca lub członek 

Kapituły upoważniony przez Przewodniczącego.  

3. Posiedzenia Kapituły zwołuje Przewodniczący, z inicjatywy własnej lub na wniosek jednej 

trzeciej członków Kapituły.  

4. W posiedzeniach mogą uczestniczyć jedynie Członkowie Kapituły.  

5. W przypadku uzasadnionej nieobecności Członek Kapituły może przekazać 
Przewodniczącemu Kapituły swoją opinię lub głos na piśmie.  

6. Kapituła może tworzyć zespoły robocze dla wykonania określonych zadań.  

 

III. 

1. Przyznanie „Nagród”  następuje w trybie wyboru.  

2. Kapituła, po upływie terminu, który został wskazany w regulaminie, niezwłocznie sporządza 

listę nominowanych z podziałem na Laureatów i Wyróżnionych. Kapituła w trakcie pracy 

może posiłkować się weryfikacji merytorycznej i formalnej powołanych ekspertów.  

3. Szczegółowy tryb dokonywania wyboru nominowanych określa Regulamin Kapituły.  

4. Nominacje wraz z krótkim uzasadnieniem, przedstawia przewodniczący Kapituły w trakcie 

wręczania nagród. 



5. W szczególnych przypadkach Przewodniczący Kapituły, po uzgodnieniu z Członkami 

Kapituły, może wystosować listy uznania dla inicjatyw, które nie uzyskały nominacji do 

Nagrody, ale które w sposób wyróżniający realizują cele Nagrody.  

6. Skład Kapituły: 

- Przewodniczący – Grzegorz Dudarski  

- Z-ca przewodniczącego – Piotr Kojtych 

- Skarbnik – Dorota Danielak 

- Sekretarz – Roman Drożdżyński 

-Członkowie – Tomasz Skrok, przedstawiciel OI PIP, przedstawiciel mediów w razie 

organizowania plebiscytu medialnego. 


