REGULAMIN
Wielkopolskiej Rady do Spraw Bezpieczeństwa Pracy w Budownictwie
przy Okręgowym Inspektorze Pracy w Poznaniu
§1
Regulamin określa organizację oraz zakres działania Wielkopolskiej Rady ds.
Bezpieczeństwa Pracy w Budownictwie jako organ konsultacyjno – doradczy
usytuowany przy Okręgowym Inspektoracie Pracy w Poznaniu.
§2
W skład Rady wchodzą przedstawiciele organów nadzoru nad warunkami pracy, władz
wojewódzkich i samorządowych, organizacji pracodawców, stowarzyszeń naukowo –
technicznych, przedstawiciele związków zawodowych.
§3
Do podstawowych zadań Rady należy:
-

-

-

inicjowanie przedsięwzięć w sprawach ochrony pracy w budownictwie
oraz organizowanie współpracy zainteresowanych urzędów, instytucji i organizacji,
podejmowanie działań profilaktycznych na rzecz bezpieczeństwa pracy
w budownictwie oraz wymiana poglądów, doświadczeń i informacji w
dziedzinie bezpieczeństwa pracy w budownictwie,
prezentowanie problemów wynikających z zagrożeń występujących w budownictwie,
wzrostu wypadkowości przy pracy, chorób zawodowych oraz propozycji działań
profilaktycznych w tym zakresie,
inicjowanie działań mających na celu podnoszenie kwalifikacji osób
odpowiedzialnych za stan warunków pracy w budownictwie,
wspieranie inicjatyw oraz popularyzacja wiedzy i osiągnięć w zakresie
bezpieczeństwa pracy w budownictwie,
promowanie i popularyzowanie działań podejmowanych na rzecz ochrony pracy
w budownictwie w środkach masowego przekazu.
§4

Okręgowy Inspektor Pracy powołuje Radę w porozumieniu z organami nadzoru nad
warunkami pracy, organizacjami pracodawców, przedstawicielami władz administracji
rządowej i samorządowej oraz ze związkami zawodowymi.
§5
Okręgowy Inspektor Pracy powołuje członków Rady oraz Prezydium w składzie
przewodniczący, v-ce przewodniczący, dwóch członków oraz sekretarza.
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§6
Rada działa w oparciu o przyjęty do realizacji plan pracy i harmonogram posiedzeń.

§7
Posiedzenia Rady zwołuje jej przewodniczący zgodnie z przyjętym planem pracy
i harmonogramem posiedzeń.
§8
Posiedzenie Rady prowadzi jej przewodniczący, a w razie jego nieobecności v-ce
przewodniczący.
§9
W sprawach będących przedmiotem posiedzeń, Rada wyraża swoje stanowisko w
formie wniosków, które mogą być kierowane do zainteresowanych urzędów,
instytucji, organizacji, stowarzyszeń.
§ 10
Posiedzenia Rady są protokołowane.
§ 11
Okręgowy Inspektorat Pracy w Poznaniu zapewnia Radzie obsługę biurową
związaną z jej działalnością, wyznaczając do tych prac swego pracownika, będącego
sekretarzem Komisji.

