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R E G U L A M I N  

 
K o n k u r s u  W i e d z y  o  B e z p i e c z e ń s t w i e   

i  H i g i e n i e  P r a c y  w  R o l n i c t w i e  

 

 

Wojewódzka Komisja ds. Bezpieczeństwa 

i Higieny Pracy w Rolnictwie 

 

 

 

§ 1.  CEL KONKURSU 

 
 Konkurs Wiedzy o Bezpieczeństwie i Higienie Pracy w Rolnictwie nazywany dalej 
Konkursem organizowany jest w dwóch różnych kategoriach uczniów: 

 szkół podstawowych (konkurs plastyczny) 

 szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. (konkurs wiedzy) 
Konkurs ma na celu popularyzowanie wśród dzieci i młodzieży szkolnej znajomość przepisów 
i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie realizacji zadań profilaktyki wypadkowej. 
 

§ 2.  ORGANIZATORZY  KONKURSU 

 
1. Organizatorem konkursu jest Państwowa Inspekcja Pracy - Okręgowy Inspektorat Pracy 

w Opolu w ramach działającej Wojewódzkiej Komisji ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy 
w Rolnictwie przy współpracy: 

 Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Opolu, 

 Kuratorium Oświaty w Opolu 

 Opolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Łosiowie 

 Komendy Wojewódzkiej Państwowej Państwowej Straży Pożarnej  

 Komendy Wojewódzkiej Policji. 
2. Konkurs na poszczególnych etapach organizują komisje powołane przez: 

a. Państwową Inspekcję Pracy - Okręgowy Inspektorat Pracy w Opolu - komisja 
wojewódzka, 

b. Kuratorium Oświaty w Opolu, 
c. Dyrekcje szkół – komisje szkolne. 

 

§ 3.  UCZESTNICY 

 
1. W konkursie biorą udział uczniowie: 

a. szkół podstawowych (konkurs plastyczny o tematyce bhp w rolnictwie), 
b. szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych (konkurs wiedzy). 
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2. Uczestników konkursu obowiązuje następujący zakres programowy: 

 wiedza dotycząca zasad i przepisów bhp w zakresie wynikającym ze szkolnego 
programu nauczania bhp w przedmiotach zawodowych, 

 bezpieczeństwo pracy w rolnictwie (różne dostępne opracowania) 

 wiedza z zakresu bezpieczeństwa pożarowego i ruchu drogowego 

 zasady ochrony zdrowia i życia w gospodarstwie rolnym. Wyd. KRUS (świadczenia 
rentowe i emerytalne, zasiłki chorobowe).  
Ponadto wiadomości z powyższego zakresu można uzupełnić korzystając ze strony PIP: 
www.pip.gov.pl (wybrać na mapce okręg opolski) oraz KRUS: www.krus.pl  

3. Konkurs ma charakter indywidualny. Uczestnicy konkursu są reprezentantami szkół 
(zespołów) w etapie wojewódzkim. 

 

§ 4. TERMINY 

 

1. Ustala się następujące terminy poszczególnych eliminacji i finału: 

 dla szkół podstawowych, przesyłanie prac plastycznych: do 31 października, 

 dla gimnazjów- eliminacje powiatowe: do 10 listopada, 

 dla szkół ponadgimnazjalnych – zgłaszanie wyłonionych kandydatów: do 31października, 

 finał wojewódzki do 15 grudnia  
Dokładne terminy eliminacji będą ustalane przez poszczególne komisje i podane na stronie 
internetowej Okręgowego Inspektoratu Pracy w Opolu oraz w stosownych pismach-              
e- mailach kierowanych do szkół ponadgimnazjalnych oraz instytucji nadzorujących szkoły 
podstawowe i gimnazjalne (UG i UMG). 
 

§ 5. ORGANIZACJA KONKURSU 

 

1.     Uczniowie szkół podstawowych 
a. dla tej grupy uczniów przeprowadzony zostanie konkurs rysunkowy pod hasłem 

„Zagrożenia wypadkowe w gospodarstwach wiejskich oczami dziecka”,  
b. szkoły przeprowadzają eliminacje w dwóch poziomach edukacyjnych klas I – III i IV - VI 

wg własnych ustalonych kryteriów oraz zasad oceniania pod nadzorem powołanych 
własnych komisji szkolnych, 

c. rysunki powinny być trwale opisane (nazwisko i imię ucznia, klasa, adres szkoły, 
telefon,), Prace niepodpisane nie będą brały udziału w konkursie.  

d. komisja wojewódzka wyłoni po 5 najlepszych i najciekawszych rysunków w każdym 
z poziomów edukacyjnych. 

2.     Uczniowie gimnazjów 
      a.  Dla uczniów tych szkół zostaną przeprowadzone eliminacje powiatowe 

b.  Gimnazja typują bądź wyłaniają drogą własnych eliminacji 2 reprezentantów szkoły       
 i zgłaszają ich do końca października, do gimnazjum wyznaczonego w starostwie jako 
 organizatora eliminacji powiatowych. 

    c.  W eliminacjach powiatowych (testy pisemne) w każdym starostwie zostaną wyłonieni 
 dwaj najlepsi uczniowie do finału wojewódzkiego. 
   d.  w przypadku jednakowej liczby punktów uzyskanych w teście pisemnym przez więcej niż 
 dwie osoby, przewodniczący zespołu (członek Wojewódzkiej Komisji ds.bhp w 
 Rolnictwie) przeprowadzi dogrywkę w formie pytań testowych.  
 
 
 

http://www.pip.gov.pl/
http://www.krus.pl/
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2. Uczniowie szkół  ponadgimnazjalnych 
a. komisje szkolne po przeprowadzeniu eliminacji szkolnych wyłaniających 1 reprezentanta 

szkoły (zespołu szkół) do finału wojewódzkiego przesyłają w terminie do 31 października 
pisemne zgłoszenie bezpośrednio na adres Okręgowego Inspektoratu Pracy w Opolu  
ul. Oleska 121 budynek C. 

b. dla młodzieży tych szkół przeprowadzony zostanie konkurs wiedzy (półfinał), w którym 
uczniowie odpowiadać będą na pytania testowe (część pisemna) celem wyłonienia 5 
najlepszych uczniów, ze szkół ponadgimnazjalnych, do ścisłego „finału” 
przeprowadzonego w formie egzaminu ustnego, 

c. w przypadku uzyskania przez większą liczbę uczniów tej samej ilości punktów w teście 
pisemnym, Komisja może podjąć decyzję o zwiększeniu liczby uczestników w finale 
ustnym lub przeprowadzić dla tych uczniów dodatkowy test pisemny, celem wyłonienia 
finałowej piątki. 

d. wyniki testów pisemnych nie są uwzględniane w punktacji końcowej, a o kolejności 
uczniów decydują wyłącznie punkty uzyskane w części ustnej, 

e. pytania pisemne i ustne opracowywane są przez członków Komisji i objęte są tajemnicą 
służbową 

4. Zasady przeprowadzenia ścisłego finału konkursu zawiera załącznik do niniejszego 
regulaminu. 

 
§ 6. NAGRODY 

 
1. Uczestnicy ścisłego finału otrzymują nagrody i wyróżnienia. 

Fundatorami nagród są organizatorzy konkursu oraz zainteresowane problematyką konkursu 
instytucje. 

2. Komisja konkursowa może wg własnego uznania i możliwości, ustalić nagrody i dyplomy jak 
również wyróżniać osoby opiekujące się poszczególnymi uczestnikami konkursu za dobre 
przygotowanie w zakresie wiedzy i znajomości zasad bhp. 

 

§ 7. USTALENIA KOŃCOWE 

 
1. Przewodniczący komisji przed rozpoczęciem eliminacji zapoznaje uczestników 

z regulaminem konkursu. 
2. Przewodniczący komisji danego etapu ogłasza na piśmie wyniki poszczególnych części 

(pisemnej i ustnej), które stają się prawomocne po upływie 15 minut od ogłoszenia. 
3. Przed upływem czasu określonego w pkt 2 opiekun ucznia może wnieść do komisji pisemne 

uwagi dotyczące niezgodności przebiegu konkursu z regulaminem. 
4. Komisja niezwłocznie rozpatruje zgłoszone uwagi, a następnie ogłasza decyzje w tej 

sprawie, która nie podlega dalszym odwołaniom. 
5. Ostateczne decyzje w przypadku niejasności niniejszego regulaminu podejmuje 

Przewodniczący Komisji Konkursowej. 
 
 
 

PRZEWODNICZĄCY  KOMISJI 

                                                                                             Aleksander Połoszczański 
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        Załącznik do Regulaminu Konkursu        

 

 

                                Zasady przeprowadzenia ścisłego finału 

Konkursu Wiedzy o BHP w Rolnictwie dla uczniów szkół 

gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych 

                                                 Edycja 2017 

 

 
Zasady ogólne. 

 
1. Do konkursu przystępuje dziesięciu uczestników, to jest wyłonionych finalistów ze szkół 

gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. 
 

   2. W puli jest ogółem 100 pytań przygotowanych dla uczestników konkursu z zakresu: bhp 
w rolnictwie i ochrony p-pożarowej, przepisów KRUS oraz przepisów ruchu drogowego. 

 
   3. Czas na udzielenie odpowiedzi wynosi 20 sekund. Rozpoczęcie poprawnej odpowiedzi 
w trakcie sygnału oznaczającego upłynięcie 20 sekund zalicza odpowiedź. 
  
   4. O wyborze kolejności udzielania odpowiedzi decyduje losowanie przeprowadzone wśród 
uczestników. 
 
   5. Po każdym zadanym pytaniu i udzielonej odpowiedzi przez uczestnika, prowadzący 
konkurs podaje poprawną odpowiedź. 
 
   6. W przypadku wątpliwości, decyzję co do prawidłowości odpowiedzi podejmuje jury 
konkursowe. (Loża Expertów) 
 
   7. Przy każdym nazwisku uczestnika konkursu zapisanym na ekranie świecą się trzy lampki 
oznaczające tzw. szanse. Zła odpowiedź, lub brak odpowiedzi po upływie ustalonego czasu – 
to utrata szansy, czyli wygaszenie lampki. W całej grze, obowiązuje zasada, że utrata trzech 
szans oznacza odpadnięcie z gry. Suma uzyskanych punktów zapisywana jest na ekranie przy 
nazwisku gracza. 
 

8. W konkursie obowiązuje zasada, że za poprawną odpowiedź na każde  z zadanych pytań, 
uczestnik otrzymuje 1 punkt. Za błędną odpowiedź lub brak odpowiedzi uczestnik nie 
otrzymuje punktów.  
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Etapy gry. 
 

I etap – rozpoczęcie gry. 
 
     Gracze mają po trzy szanse. Każdemu graczowi prowadzący zadaje trzy pytania. Za jedną 
złą odpowiedź lub jej brak – zawodnik traci jedną szansę. Trzy błędy eliminują uczestnika 
z gry. 
Gracze, którzy odpowiedzieli na co najmniej jedno pytanie, przechodzą do drugiego etapu.  
 
II etap. 
 
     W tym etapie każdy z grających ma tyle szans, ile wyniósł z I etapu. Gracze, po udzieleniu 
poprawnej odpowiedzi, wskazują zawodnika do następnego pytania, bądź typują siebie. 
Prowadzący rozpoczyna zadawanie pytań od pierwszego w kolejności zawodnika. Jeśli nie 
udzielił on dobrej odpowiedzi, traci jedną szansę, a prowadzący zadaje kolejno następne 
pytania kolejnym graczom tak długo, aż padnie poprawna odpowiedź.  
Jeżeli wskazany gracz nie odpowie poprawnie - traci jedną szansę, a wskazuje nadal gracz, 
który ostatni udzielił prawidłowej odpowiedzi. II etap trwa do chwili, kiedy pozostaje trzech 
graczy.  
 
III etap – finał. 
 
    Gracze mają  tyle punktów ile wynieśli z dwóch poprzednich etapów. Każdemu graczowi 
prowadzący zadaje pięć pytań.  
 

Zakończenie konkursu i lista zwycięzców. 
 

1.  Konkurs kończy się po wyczerpaniu puli 100 pytań. 
 
2. Wygrywa ten gracz, który otrzymał największą liczbę punktów po części finałowej. 
 
3. Pozostali gracze zajmują kolejne miejsca według sumy otrzymanych punktów. 
 
4. W przypadku jednakowej ilości punktów, prowadzący przeprowadza dogrywkę wśród 
zawodników z jednakowym wynikiem. W dogrywce prowadzący zadaje kolejno po jednym 
pytaniu dla każdego z uczestników.  Ten z zawodników, którzy udzieli błędnej odpowiedzi na 
zadane pytanie odpada z dalszej rywalizacji. 
 
5. Nagrody główne otrzymują gracze, którzy zajęli miejsca od I do III, a pozostali gracze  
otrzymują wyróżnienia. 
 
 

 
 
 


