
 
Regulamin konkursu dla dziennikarzy 

na rok 2021 
 
 
I. Cel konkursu 

 

Ogólnopolski, doroczny konkurs dla dziennikarzy o Nagrodę Głównego Inspektora Pracy ma 

na celu popularyzowanie problematyki ochrony pracy, w tym bezpieczeństwa pracy oraz 

inspirowanie mediów do podejmowania tematyki związanej z działalnością Państwowej 

Inspekcji Pracy. 

 

II. Organizator konkursu 

Organizatorem konkursu jest Główny Inspektor Pracy. Od strony organizacyjnej za przebieg 

konkursu odpowiada Biuro Informacji Głównego Inspektoratu Pracy.  

 

III. Uczestnicy konkursu 

 

Uczestnikami konkursu są dziennikarze mediów ogólnopolskich, regionalnych i lokalnych -

autorzy materiałów prasowych, internetowych, audycji radiowych i programów telewizyjnych, 

przedstawiających problematykę ochrony pracy, działania ustawowe Państwowej Inspekcji 

Pracy, a przy tym wyróżniających się profesjonalizmem, walorami popularyzatorskimi 

i publicystycznymi.  

Uczestników konkursu o Nagrodę Głównego Inspektora Pracy, za wiedzą i uprzednią zgodą 

uczestnika, zgłaszają okręgowi inspektorzy pracy oraz rzecznik prasowy Głównego 

Inspektoratu Pracy. Zgłoszenie powinno zawierać uzasadnienie spełnienia przesłanek 

udziału w konkursie. 

Zgłoszenia przyjmowane są tylko i wyłącznie w postaci elektronicznej na adres 

rzecznik.prasowy@gip.pip.gov.pl .  

 

IV. Zasady przyznawania nagród 

 

Główny Inspektor Pracy powołuje Kapitułę Konkursu spośród pracowników Głównego 

Inspektoratu Pracy. Kapituła Konkursu, na podstawie merytorycznej oceny przesłanych 

materiałów, wyłania kandydatów do nagrody z grona zgłoszonych uczestników – autorów 

tegorocznych publikacji prasowych, internetowych, audycji radiowych i telewizyjnych, 

najbardziej zaangażowanych w upowszechnieniu tematyki prawnej i technicznej ochrony 

pracy. 

Kapituła Konkursu przedstawia 6 (sześciu) wybranych kandydatów do akceptacji Głównego 

Inspektora Pracy. Główny Inspektor Pracy podejmuje decyzję o podziale i przyznaniu 

nagród. Informacje dotyczące uczestnictwa w konkursie można uzyskać w okręgowych 

inspektoratach pracy lub w Internecie na stronie Państwowej Inspekcji Pracy: 

www.pip.gov.pl. 

Kapituła Konkursu, na podstawie merytorycznej oceny materiału konkursowego, zastrzega 

sobie możliwość zgłoszenia innej liczby wybranych kandydatów do nagrody. O ostatecznym 

podziale nagród decyduje Główny Inspektor Pracy. 
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V. Nagrody 

 

Nagrodę stanowią dyplom, statuetka okolicznościowa „Salus Publica” i nagrody pieniężne 

za zajęcie pierwszego, drugiego i trzeciego miejsca oraz dla trzech wyróżnionych osób. 

Wysokość nagrody pieniężnej brutto w danym roku kalendarzowym ustala Główny Inspektor 

Pracy. O przyznaniu nagrody w określonej wysokości każdorazowo decyduje Główny 

Inspektor Pracy, na podstawie rekomendacji Kapituły Konkursu. 

 

VI. Terminy 

 

1. Termin zgłaszania kandydatów do Nagrody Głównego Inspektora Pracy mija 2 listopada 

2021 r. Zgłoszenie jest dokonane z chwilą, gdy wprowadzono je do środka komunikacji 

elektronicznej w taki sposób, aby adresat mógł zapoznać się z jego treścią. Kwestie 

sporne rozstrzyga Kapituła Konkursu. 

2. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w grudniu 2021 r. 

3. Wyniki konkursu są publikowane na stronie internetowej Państwowej Inspekcji Pracy 

www.pip.gov.pl  

4. Brak odebrania nagrody do dnia 31 grudnia 2021 r. powoduje jej przepadek.  

 

VII. Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych osób fizycznych 

Zgodnie 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) organizator konkursu informuje, że: 

1. Administratorem danych osobowych uczestnika konkursu jest Główny Inspektor Pracy, z 

siedzibą ul. Barska 28/30, 02-315 Warszawa. 

2. Inspektorem ochrony danych osobowych w Państwowej Inspekcji Pracy Głównym 

Inspektoracie Pracy jest Pan Robert Ruciński, z którym można skontaktować się za 

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

Do Inspektora Ochrony Danych należy kierować wyłącznie sprawy dotyczące przetwarzania 

danych osobowych przez Główny Inspektorat Pracy. Do kompetencji Inspektora Ochrony 

Danych nie należy przyjmowanie różnego rodzaju zgłoszeń, udzielanie konsultacji czy 

rozpatrywanie skarg, które powinny być kierowane do PIP poprzez e-formularz, mailowo lub 

innej przyjętej formie. 

3. Dane osobowe mogą być przetwarzane: 

a. w celu realizacji obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, zgodnie 

z art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, w szczególności w celu realizacji zadań ustawowych 

Państwowej Inspekcji Pracy wskazanych w art. 10  Ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. 

o Państwowej Inspekcji Pracy; 

b. na podstawie udzielonej zgody, zgodnie z art 6 ust. 1 lit. a) RODO. 

4. Odbiorcą danych osobowych mogą zostać: 

a. inne jednostki organizacyjne PIP, 
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b. podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa, 

c. podmioty wykonujące usługi niszczenia i archiwizacji dokumentacji. 

5. Dane osobowe mogą być przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji 

międzynarodowej na podstawie prawnie wiążącego i egzekwowalnego instrumentu między 

organami lub podmiotami publicznymi. 

6. Okres przechowywania danych reguluje Jednolity Rzeczowy Wykaz Akt Państwowej Inspekcji 

Pracy stanowiący załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 76/18 Głównego Inspektora Pracy z dnia 

15 października 2018 r. (zmieniony Zarządzeniem nr 6/20 Głównego Inspektora Pracy z dnia 

10 marca 2020 r.). 

7. Uczestnik konkursu posiada prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo 

żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do złożenia 

sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. 

8. Uczestnik konkursu ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych. 

9. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do realizacji celów, do jakich zostały zebrane. 

10. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane 

profilowaniu. 

 

 


