
24 kwietnia po raz trzeci ruszają Mistrzostwa Kadry BHP

Już 24 kwietnia rozpocznie się III  edycja ogólnopolskiego konkursu skierowanego do
specjalistów BHP oraz wszystkich zainteresowanych tematyką z zakresu bezpieczeństwa i
higieny pracy.
Na laureatów czekają atrakcyjne nagrody rzeczowe, szkolenia i vouchery na wydarzenia
branżowe.

Mistrzostwa Kadry BHP są największym konkursem w Polsce popularyzującym tematykę BHP, w
którym wzięło  już  udział  ponad 1200 osób.  Konkurs  skierowany jest  do  specjalistów BHP,
studentów studiów związanych z bezpieczeństwem i higieną w pracy, a także wszystkich innych
osób zainteresowanych tą tematyką.

Konkursowi  patronują  najważniejsze  instytucje  państwowe  i  media  branżowe  związane  z
bezpieczeństwem  i  higieną  pracy.  Wśród  nich  znajduje  się  Urząd  Dozoru  Technicznego,
Państwowa Inspekcja Pracy, Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy,
Pracodawcy RP i Konfederacja Lewiatan.

A b y  w z i ą ć  u d z i a ł  w  k o n k u r s i e  n a l e ż y  w e j ś ć  n a  s t r o n ę :
http://bezpieczniwpracy.pl/mistrzostwa-kadry-bhp-2017/.  Celem  konkursu  jest  popularyzacja
zagadnień  związanych  z  bezpieczeństwem  i  higieną  pracy  oraz  integracja  środowiska
specjalistów  BHP  w  Polsce,  a  także  utworzenie  prestiżowego  rankingu  specjalistów  BHP.

Mistrzostwa składają  się  z  dwóch etapów,  które  zostaną przeprowadzone w postaci  ankiet
on-line. Laureaci I etapu, 50 osób z najwyższą liczbą punktów, przechodzą do etapu II, który
wyłoni laureatów konkursu. - Od uczestników pierwszego etapu wymagana jest duża wiedza na
temat  podstawowych zagadnień z  obszaru bezpieczeństwa i  higieny pracy.  Uczestnik  musi
udowodnić, że sprawnie porusza się w przepisach i zasadach bhp, posiada znajomość pojęć
związanych  z  bhp  i  rozumie  ich  rolę.  Z  całej  puli  w  ankiecie  konkursowej  dla  każdego
startującego zostanie wybranych losowo 30 pytań jednokrotnego wyboru. 50 osób z najwyższą
punktacją przechodzi  do etapu drugiego – mówi Marek Maszewski,  dyrektor działu nadzoru
SEKA S. A., przewodniczący Komisji Mistrzostw Kadry BHP.
- Drugi etap dzieli się na dwie części. Pierwsza z nich składa się z 20 pytań jednokrotnego
wyboru  o  wyższym  stopniu  trudności.  Uczestnik  będzie  musiał  –  oprócz  potwierdzenia
kompetencji  z  etapu  pierwszego  –  udowodnić,  że  dobrze  rozumie  istotę  bhp:  dokonuje
poprawnych analiz konkretnych problemów, wskazuje na rozwiązania praktyczne, prawidłowo
wyciąga wnioski  na podstawie  przepisów prawa oraz  orzecznictwa sądów.  Po zakończeniu
odpowiedzi  na  pytania  zamknięte,  uczestnicy  zmierzą  się  na  z  problemowymi  pytaniami

http://bezpieczniwpracy.pl/mistrzostwa-kadry-bhp-2017/


otwartymi,  które pomogą Komisji  dodatkowo zweryfikować wiedzę najlepszych uczestników i
wybrać zwycięzcę – dodaje Marek Maszewski.

Pierwszy etap trwa od 24 kwietnia do 12 maja 2017. Najlepsi uczestnicy z pierwszego etapu po
raz kolejny będą rywalizować w drugiej turze w dniach 18-21 maja 2017. 9 czerwca 2017 roku na
specjalnej  Gali  Mistrzostw  Kadry  BHP  poznamy  zwycięzców.  Laureaci  otrzymają  nagrody
rzeczowe,  takie  jak  Iphone,  tablet,  kamerka  GoPro  oraz  bony  i  vouchery  na  szkolenia  i
wydarzenia branżowe.

 

 

Zmagania uczestników oceniać będzie Komisja Konkursowa w składzie:

Marek Maszewski, Dyrektor Działu Nadzoru SEKA S.A., Przewodniczący Komisji Konkursowej●

Dr Jolanta Łodzińska, adiunkt na WNHIS w Instytucie Socjologii UKSW w Warszawie,●

kierownik Zakładu Pomocy i Profilaktyki Społecznej.
Bartosz Kowalczyk, Kierownik Projektów Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia LafargeHolcim●

Prof. UW dr hab. Jacek Męcina, Doradca Zarządu Konfederacji Lewiatan●

Witold Polkowski, Ekspert Pracodawców RP●

Tadeusz Zając, Społeczny Doradca Prezydenta Pracodawcy RP●

Maciej Jagielski, Kierownik Zespołu BHP i PPOŻ Urzędu Dozoru Technicznego●

Irena Sajkowska, Główny Specjalista w Departamencie Prewencji i Rehabilitacji ZUS●

Artur Sobota, Kierownik Sekcji Prewencji w Departamencie Prewencji i Promocji w Głównym●

Inspektoracie Pracy
Krystyna Świder, Kierownik Centrum Edukacyjnego Centralnego Instytutu Ochrony Pracy●

– Państwowego Instytutu Badawczego

Dodatkowo każdy uczestnik może wziąć udział w konkursie partnera Mistrzostw – firmy Movida -
na najciekawsze case study z wdrażania i egzekucji zasad BHP. O warunkach przystąpienia do
konkursu, jakie czekają na uczestników organizatorzy będą informować mailowo. Do wygrania
jest m. in. voucher na udział w wybranym FORUM NOWOCZESNE BHP 2017.

 

Partnerzy Merytoryczni Koalicji Bezpieczni w Pracy i Mistrzostw Kadry BHP:

 

 

 



Partner Mistrzostw Kadry BHP:

Patroni Medialni:

 

Informacje na temat Koalicji Bezpieczni w Pracy dostępne są w serwisie:
www.bezpieczniwpracy.pl.

 

Ciekawostki na temat kultury bezpieczeństwa w pracy można znaleźć również na portalu
Facebook www.facebook.com/bezpieczniwpracy oraz LinkedIn
https://www.linkedin.com/company-beta/17927028/?pathWildcard=17927028.

 

***

Koalicja Bezpieczni w Pracy zawiązana została z inicjatywy firm CWS-boco Polska, PW
Krystian,  LafargeHolcim  oraz  TenCate  Protective  Fabrics  w  2014  roku,  w  celu
promowania  kultury  bezpieczeństwa  w  miejscu  pracy  wśród  pracowników  i
pracodawców. W 2015 roku do grona Koalicjantów dołączyła firma SEKA S.A., w
2017 firma Inter Cars. Cel Koalicji realizowany jest poprzez działalność edukacyjną
na temat obowiązujących norm i procedur oraz pokazywanie dobrych praktyk oraz
informowanie  o  korzyściach  wynikających  z  wdrażania  wysokich  standardów
bezpieczeństwa
w miejscu pracy.

 

Informacje dla mediów:

Kinga Kruczek, FleishmanHillard
tel. 603 242 486

http://www.bezpieczniwpracy.pl
http://www.bezpieczniwpracy.pl.
http://www.facebook.com/bezpieczniwpracy
https://www.linkedin.com/company-beta/17927028/?pathWildcard=17927028


e-mail: kinga.kruczek@fleishmaneurope.com


