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§ 1.
Postanowienia ogólne
Organizatorem Programu pod nazwą "Bezpieczna Chemia" (dalej zwanego „Programem”) jest Polska Izba

1.

Przemysłu Chemicznego mająca siedzibę przy ul. Śniadeckich 17, 00-654 Warszawa, wpisana do rejestru
stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych, publicznych
zakładów opieki zdrowotnej, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m st. Warszawy, XIII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000015704, zwana dalej
„Organizatorem”.
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Program rozpoczyna się 1 marca 2014 r.

3

Program organizowany jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

4

Program jest organizowany na zasadach określonych niniejszym Regulaminem (zwanym dalej:
„Regulaminem”) i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

5

Osobą odpowiedzialną za prowadzenie Programu ze strony Organizatora jest Paweł Zawadzki
– Kierownik Projektu email: Pawel.Zawadzki@pipc.org.pl, tel.790-340-010
§ 2.
Cele Programu
Celem Programu jest:

1.

a) Promocja zasad bezpieczeństwa i higieny pracy w przedsiębiorstwach przemysłu chemicznego.
b) Wzmacnianie świadomości bezpieczeństwa pracy wśród członków Polskiej Izby Przemysłu
Chemicznego.
c) Propagowanie najwyższych standardów działań w zakresie bezpieczeństwa.
d) Promocja najlepszych dostępnych praktyk odnoszących się do kwestii BHP.
e) Podnoszenie świadomości BHP i PPOŻ.
f)

Udzielanie Uczestnikom informacji o zagadnieniach związanych z BHP i Bezpieczeństwem
Procesowym.
§ 3.
Udział w Programie

1.

Uczestnikami Programu mogą być wyłącznie członkowie Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego,
bądź realizatorzy Programu „Odpowiedzialność i Troska”.

2.

Realizator Programu „Odpowiedzialność i Troska” może przystąpić do Programu jedynie w charakterze
„Realizatora Programu Bezpieczna Chemia”, chyba że, jest Członkiem PIPC oraz wyrazi wolę
przystąpienia do Programu w charakterze Partnera.

3.

Uczestnik może przystąpić do Programu w dowolnym podczas jego trwania.

4.

Każdy Uczestnik Programu ma obowiązek zapoznać się z treścią Regulaminu.

5.

Warunkiem udziału w Programie jest zawarcie stosownego porozumienia z Organizatorem oraz
wniesienie opłaty za udział w Programie.
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6.

Udział w Programie jest odpłatny i ustalany indywidualnie przez Organizatora w drodze oferty
lub zawartego porozumienia. Przepisy niniejszego ustępu nie mają zastosowania do udziału realizatorów
Programu „Odpowiedzialność i Troska”.
§ 4.
Obowiązki Organizatora

1.

Organizator zobowiązany jest w ramach opłaty, o której mowa w § 3 ust. 6 realizować następujące
zadania:
a) Doradzać Uczestnikom w zakresie tworzenia przez członków PIPC własnych planów
i programów wzmacniających bezpieczeństwo pracy.
b) Informować Uczestników o

zagadnieniach z zakresu BHP, PPOŻ i Bezpieczeństwa

Procesowego.
c) Komunikować Uczestnikom informacje o aktualnych krajowych i Unijnych inicjatywach
i trendach dotyczących BHP i Bezpieczeństwa Procesowego – np. CEFIC, WHO, EU-OSHA;
d) Organizować szkolenia i warsztaty poświęcone problematyce BHP,
e) Stwarzać warunki do wymiany pomiędzy Uczestnikami doświadczeń i najlepszych dostępnych
praktyk uwzględniającej prace Komisji ds. BHP i Bezpieczeństwa Procesowego.
f)

Monitorować poziom ilości wypadków w krajowym przemyśle chemicznym.

g) Obejmować patronat i uczestniczyć aktywnie w wydarzeniach organizowanych przez
Uczestników z zakresu BHP i Bezpieczeństwa Procesowego.
h) Przygotowywać materiały promujące Program BEZPIECZNA CHEMIA oraz dystrybuować
je do Uczestników.
i)

Sporządzać i dystrybuować wśród uczestników Programu biuletyn na temat bezpieczeństwa
pracy.

2.

Organizatorowi przysługują wszystkie wyłączne prawa autorskie do wygenerowanych materiałów.

§ 5.
Rezygnacja z uczestnictwa w Programie
1.

Uczestnik może zrezygnować z udziału w Programie za 30 dniowym wypowiedzeniem liczonym
od pierwszego dnia miesiąca po dacie doręczenia Organizatorowi wypowiedzenia.

2.

Wypowiedzenie, o którym mowa w ust 1 niniejszego paragrafu winno zostać dostarczone do siedziby
Organizatora w formie pisemnej.
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§ 6.
Informacje o Programie
Regulamin, wszelkie informacje o Programie niezawarte w Regulaminie, jak również dokumenty wymienione
w Regulaminie dostępne są w siedzibie Organizatora i na stronie internetowej Programu.
§ 7.
Zakończenie lub zawieszenie Programu
1.

Organizator zastrzega sobie prawo do zawieszenia lub zakończenia Programu w każdej chwili
z 30 dniowym wyprzedzeniem.

2.

W przypadku zawieszenia lub zakończenia Programu Organizator umieści stosowną informacje na stronie
internetowej www.pipc.org.pl i www.programbezpiecznachemia.pl oraz poinformuje pisemnie Uczestników
Programu.
§ 8.
Zmiana Regulaminu

Organizatorowi Programu przysługuje uprawnienie do zmiany niniejszego Regulaminu Programu w czasie jego
trwania.

____________________________________
Organizator
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