
 

   

REGULAMIN 

XV EDYCJI OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU  

WIEDZY O ZASADACH BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY  

DLA UCZNIÓW Z ZAKŁADÓW RZEMIEŚLNICZYCH 

„BEZPIECZNIE OD STARTU” 

 
 

I. ZAŁOŻENIA OGÓLNE KONKURSU 

 
1. Cel Konkursu: 

Popularyzowanie wiedzy z zakresu podstawowych przepisów prawnej ochrony pracy oraz 

zasad bezpieczeństwa i higieny pracy wśród uczniów zawodu w rzemiośle. 

2. Zakres tematyczny: 
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. 

Wszyscy uczestnicy Konkursu odpowiadają na pisemne pytania testowe  

z zakresu: prawa pracy, technicznego bezpieczeństwa pracy, ergonomii, psychologii pracy, 

ppoż. oraz zasad udzielania pierwszej pomocy. 

3. Organizatorzy i organizacja: 

Konkurs przebiega w dwóch etapach: 

- regionalnym; 

- ogólnokrajowym. 

Organizatorami na etapie regionalnym są: Izby Rzemieślnicze, zrzeszone w nich Cechy 

Rzemiosł, Okręgowe Inspektoraty Pracy przy współpracy Kuratorium Oświaty oraz szkół 

zawodowych; 

Organizatorami na etapie ogólnokrajowym są: Związek Rzemiosła Polskiego oraz 

Państwowa Inspekcja Pracy przy współpracy Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz 

Centralnego Instytutu Ochrony Pracy PIB. 

 
4. Terminy i miejsce: 

Etap regionalny konkursu przeprowadzony zostanie najpóźniej do dnia 17 kwietnia  

2015 roku w siedzibach wskazanych przez organizatorów.  

Etap ogólnokrajowy odbędzie się w dniu 19 maja 2015 roku w siedzibie Związku 

Rzemiosła Polskiego w Warszawie. 

II. ZASADY ORGANIZACYJNE KONKURSU 
 

ETAP REGIONALNY 
 

1. Za przebieg etapu regionalnego odpowiadają Komisje powołane przez Izby Rzemieślnicze 

w porozumieniu z Okręgowymi Inspektoratem Pracy. 

2. Komisja przeprowadza konkurs, dokonuje weryfikacji i oceny odpowiedzi uczestników oraz  

ogłasza jego wynik. Komisja konkursowa na etapie regionalnym może wyrazić zgodę na 

przeprowadzenia eliminacji wstępnych na szczeblu Cechów. 



 

   

3. UCZESTNICY - Uczestnikami etapu regionalnego Konkursu są pracownicy młodociani 

zatrudnieni w celu nauki zawodu oraz uczniowie odbywający praktykę w zakładach 

rzemieślniczych, zgłoszeni przez Cechy i stanowiący dwuosobowe zespoły cechowe. 

Cechy zgłaszają pisemnie swoich reprezentantów w terminie ustalonym przez Izbę, podając  

w zgłoszeniu następujące dane: 

 imię i nazwisko uczestnika, 

 zawód, którego uczestnik się uczy oraz rok nauki, 

 imię i nazwisko mistrza, nazwę firmy, w której uczestnik uczy się zawodu, 

 nazwę szkoły, do której uczęszcza reprezentant. 

 
4. KLASYFIKACJA - Do ścisłego finału Konkursu kwalifikuje się sześciu uczestników, którzy 

      uzyskali największą ilość punktów po rozwiązaniu testu. 

Uczestnicy ścisłego finału Konkursu odpowiadają na pytania ustne. Liczba uzyskanych 

punktów decyduje o wyłonieniu zwycięzcy i o ustaleniu kolejności pozostałych miejsc 

zajętych przez finalistów. 

 

5. NAGRODY - Wszyscy uczestnicy Konkursu otrzymują okolicznościowe dyplomy, a 

zwycięzca i finaliści otrzymują dodatkowo nagrody rzeczowe ufundowane przez 

organizatorów i partnerów Konkursu. 

 
6. KOSZTY - Koszty przygotowania i przeprowadzenia Konkursu pokrywają organizatorzy. 

Koszty podróży uczestników wraz z opiekunem pokrywa organizacja cechowa. 
 

7. MEDIA - Organizatorzy zapewniają upowszechnianie wydarzenia w lokalnych mediach, 
w ramach posiadanych możliwości i środków. 

 
ETAP OGÓLNOKRAJOWY 

 
1. ORGANIZACJA - Organizatorem Konkursu na etapie ogólnokrajowym są: Związek 

Rzemiosła Polskiego i Państwowa Inspekcja Pracy Główny Inspektorat Pracy. Partnerami 

Konkursu są: Ministerstwo Edukacji Narodowej i Centralny Instytut Ochrony Pracy PIB. 

 Prezes ZRP w porozumieniu z Głównym Inspektorem Pracy powołuje Komisję konkursową  
w składzie: 

 3 przedstawicieli Związku Rzemiosła Polskiego, 

   2 przedstawicieli Państwowej Inspekcji Pracy. 
 

2. UCZESTNICY - Uczestnikami ogólnokrajowego etapu Konkursu są zdobywcy dwóch 
pierwszych miejsc na etapie regionalnym, stanowiący dwuosobowy zespół reprezentujący 
Izbę Rzemieślniczą. 
 
Wszyscy uczestnicy Konkursu odpowiadają na pisemne pytania testowe z zakresu: prawa 

pracy, technicznego bezpieczeństwa pracy, ergonomii, psychologii pracy, ppoż. oraz zasad 

udzielania pierwszej pomocy. 

Pytania testowe wraz z odpowiedziami opracowują i przygotowują na stosownych 

formularzach organizatorzy etapu ogólnokrajowego. 

 
3.  TERMIN ZGŁOSZENIA - Izba Rzemieślnicza zgłasza uczestników etapu ogólnokrajowego 

przesyłając do Związku Rzemiosła Polskiego wypełnioną Kartę Zgłoszeniową (załącznik do 

niniejszego Regulaminu) do dnia 22.04.2015 roku. 

 



 

   

4.  KLASYFIKACJA INDYWIDUALNA - Laureatami Konkursu w klasyfikacji indywidualnej, 

zostanie sześciu uczestników, którzy zdobyli największą liczbę punktów w rozwiązanym 

teście. Kolejność zajętych miejsc ustala się na podstawie liczby zdobytych punktów.  

W przypadku równej liczby punktów o wyborze laureata decyduje większa liczba punktów 

uzyskana z części obejmującej techniczne aspekty bezpieczeństwa pracy. 

 
5.   KLASYFIKACJA DRUŻYNOWA - Laureatami Konkursu w klasyfikacji drużynowej, zostaną 

trzy drużyny (w składzie po dwie osoby), które uzyskały najwięcej punktów z sumowania 

wyników testu uczestników, zgłoszonych przez tę samą Izbę Rzemieślniczą. 

 

6. NAGRODY – Wszyscy uczestnicy Konkursu otrzymają okolicznościowe dyplomy  

i nagrody rzeczowe. Zwycięzca i finaliści - zdobywcy miejsc od II do VI otrzymają 

dodatkowe nagrody ufundowane przez organizatorów i partnerów Konkursu. 

 

7. WYRÓŻNIENIA DLA OPIEKUNÓW, MISTRZÓW SZKOLĄCYCH I ZAKŁADÓW 

RZEMIEŚLNICZYCH – Opiekunowie uczniów i mistrzowie szkolący odpowiedzialni za 

przygotowanie zawodników biorących udział w etapie ogólnokrajowym konkursu, otrzymują 

listy gratulacyjne podpisane przez przedstawicieli kierownictwa Związku Rzemiosła 

Polskiego i Państwowej Inspekcji Pracy. 

 

8. KOSZTY – Koszty przygotowania i przeprowadzenia Konkursu pokrywają organizatorzy. 

Koszty podróży uczestników wraz z opiekunem pokrywa organizacja cechowa lub Izba 

Rzemieślnicza. 

 

9. MEDIA – Organizatorzy zobowiązują się do upowszechniania informacji o Konkursie i jego 

wynikach w mediach, w ramach posiadanych możliwości i środków. 

 

III.   POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. 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 da-

nych osobowych, (Dz. U. z 2002 roku, Nr 101 poz. 962 z późn. zm.) w zakresie niezbędnym 

do prawidłowej współpracy z organizatorem oraz w celach związanych z Konkursem. 

2. Rozstrzygnięcia Komisji konkursowych obydwu etapów konkursu są ostateczne i nie ma 

możliwości odwołania się od ogłoszonych wyników.  

3. Jako dodatkowy element rywalizacji organizacje rzemieślnicze mogą wprowadzić punktację 

drużynową w Konkursie dla Cechów (na szczeblu regionalnym). Klasyfikację drużynową 

ustala się na podstawie wyników uzyskanych indywidualnie przez poszczególnych 

członków zespołów cechowych. 

4. Zwycięzcy Konkursu lub rodzice/opiekunowie prawni uczestników wyróżnionych nagrodami  

o wartości powyżej 760,00 zł zobowiązani są do uiszczenia, przed odbiorem nagrody, 

10% wartości nagród brutto tytułem podatku dochodowego - zgodnie z ustawą z dnia 26 

lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. Poz. 361). 

 

 


