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RZEMISŁO 

SŁUZYMY       SZKOLIMY      ZATRUDNIAMY 

 

REGULAMIN  

XVII EDYCJI REGIONALNEGO KONKURSU  

WIEDZY O ZASADACH BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY  

DLA UCZNIÓW Z ZAKŁADÓW RZEMIEŚLNICZYCH  

„BEZPIECZNIE OD STARTU” 

05.04.2017 rok 

 

1. Cel Konkursu  

Popularyzowanie wiedzy z zakresu podstawowych przepisów prawnej ochrony pracy 

oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy wśród uczniów zawodu w rzemiośle.  

 

2. Uczestnicy Konkursu 

Konkurs adresowany jest do uczniów rzemiosła czyli młodocianych pracowników 

zatrudnionych w celu przygotowania zawodowego w zakładach rzemieślniczych oraz 

uczniów odbywających praktykę u rzemieślników.  

 

3. Organizacja i organizatorzy Konkursu: 

 Kujawsko-Pomorska Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Bydgoszczy,  

 Okręgowy Inspektorat Pracy w Bydgoszczy, 

 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy.  

 

4. Zakres tematyczny Konkursu  

Problematyka prawa pracy oraz bezpieczeństwa i higieny pracy przewidziana w 

podstawie programowej kształcenia w danym zawodzie, a także tematyka szkolenia 

podstawowego z zakresu prawa pracy, technicznego bezpieczeństwa pracy, 

ergonomii, psychologii pracy, ppoż. oraz zasad udzielania pierwszej pomocy. 

 

5. Zawartość pakietu opracowanych pytań obejmuje: 

 pytania z zakresu: prawa pracy, technicznego bezpieczeństwa pracy, 

psychologii, socjologii i ergonomii pracy, postępowania powypadkowego, zasad 

udzielania pierwszej pomocy, świadczeń powypadkowych oraz ochrony ppoż, 

 pytania zawodowe z danych branż zawodowych.  

 

 

 



 

 

6. Zasady rozwiązywania testu: 

 Uczestnicy Konkursu rozwiązują pisemny test, na który składa się zestaw  

40 pytań (w tym 20 pytań z prawa pracy i 20 pytań z technicznego 

bezpieczeństwa pracy i pozostałych w/w dziedzin).  

 Test zawiera 40 pytań z trzema odpowiedziami, z których tylko jedna jest 

prawdziwa. 

 Prawidłową odpowiedź zaznaczamy na karcie odpowiedzi X. 

 W przypadku zaznaczenia błędnej odpowiedzi, należy ją zaznaczyć kółkiem i 

ponownie X zaznaczyć poprawną odpowiedź. 

 Czas rozwiązania testu wynosi 40 minut, na każde pytanie jest minuta, każde 

pytanie jest wyświetlane tylko jeden raz. 

 

7. Wyłonienie laureatów:  

 Do ścisłego finału kwalifikuje się sześciu uczestników  z największą ilością 

punktów uzyskanych po rozwiązaniu testu.  

 W przypadku nie wyłonienia w rezultacie testu sześciu finalistów, 

przeprowadzona zostanie dogrywka wśród uczestników, którzy uzyskali 

jednakową ilość punktów. Dogrywka polegać będzie na rozwiązaniu testu 

pisemnego, składającego się z 20 pytań zamkniętych.  

 Do przeprowadzenia rozgrywki finałowej służą pytania ustne, z których 

Komisja Konkursowa samodzielnie dokonuje doboru zestawu 3 pytań 

przypadających na jednego uczestnika: 

- 1 pytanie z prawa pracy, 

- 1 pytanie z technicznego bezpieczeństwa pracy i pozostałych w/w dziedzin, 

- 1 pytanie zawodowe. 

 W przypadku nie wyłonienia w rezultacie ustnego sprawdzianu zwycięzcy 

rozgrywki finałowej bądź nie ustalenia kolejnych miejsc w ścisłym finale, 

przeprowadzona zostanie dogrywka wśród uczestników, którzy uzyskali 

jednakową ocenę punktową. 

 

8. Etap Ogólnopolski Konkursu  

Reprezentantami regionu kujawsko-pomorskiego w etapie Ogólnopolskim Konkursu  

w Warszawie będą wyłączenie te osoby, które zdobędą dwa pierwsze miejsca. Etap 

ogólnokrajowy odbędzie się w dniu 31 maja 2017 r. w siedzibie Związku Rzemiosła 

Polskiego w warszawie.  

 

 

 



 

 

9. Postanowienia końcowe 

 Przystąpienie do Konkursu oznacza pełną akceptację Regulaminu oraz 

wyrażenie zgody uczestnika (jego opiekunów prawnych) na przechowywanie i 

przetwarzanie jego danych osobowych przez organizatora (zgodnie z ustawą z 

dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, (Dz. U. z 2015 poz.35, 

t.j.) w zakresie niezbędnym do prawidłowej współpracy z organizatorem oraz 

w celach związanych z Konkursem. 

 Rozstrzygnięcie Komisji konkursowej etapu regionalnego konkursu jest 

ostateczne i nie ma możliwości odwołania się od ogłoszonych wyników.  

 


