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REGULAMIN 
XX OLIMPIADY WIEDZY O BEZPIECZEŃSTWIE 

I HIGIENIE PRACY W ROLNICTWIE 

1. Organizator 

Organizatorem XX Olimpiady Wiedzy o Bezpieczeństwie i Higienie Pracy w Rolnictwie, zwanej dalej 

Olimpiadą, jest Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Lubaniu. Współorganizatorami Olimpiady są: 

Państwowa Inspekcja Pracy Okręgowy Inspektorat Pracy w Gdańsku oraz Kasa Rolniczego Ubezpieczenia 

Społecznego Oddział Regionalny w Gdańsku. 

2. Cel 

Celem Olimpiady jest wzbogacenie wiedzy o zasadach bezpiecznej pracy w rolnictwie. Zawód rolnika ze 

względu na postępującą mechanizację, automatyzację, chemizację oraz przebieg pracy w zmieniających 

się warunkach środowiskowych jest w dalszym ciągu jednym z najbardziej niebezpiecznych zawodów. 

Realizując cele i zadania zawarte w programie konkursu, jego uczestnicy pogłębiają swoją wiedzę 

i przyczyniają się do zwiększenia bezpieczeństwa pracy w rolnictwie. 

3. Kryteria uczestnictwa 

W Olimpiadzie mogą wziąć udział młodzi rolnicy oraz uczniowie szkół rolniczych dziennych  

i zaocznych, będący właścicielami gospodarstw rolnych lub prowadzących gospodarstwo wspólnie 

z rodzicami. Do konkursu mogą przystąpić osoby w wieku do 40 lat. 

W ścisłym finale wojewódzkim Olimpiady nie mogą brać udziału laureaci finału wojewódzkiego 
XIX Olimpiady Wiedzy o Bezpieczeństwie i Higienie Pracy w Rolnictwie z 2018 roku (miejsca 1-5).  

4. Przebieg 

Olimpiada Wiedzy o Bezpieczeństwie i Higienie Pracy w Rolnictwie odbędzie się w 2 etapach: 
1. etap to eliminacje powiatowe, które odbędą się w dniu 14.11.2019 r. 

Szczegółowy wykaz miejsc wraz z adresami, gdzie odbędą się eliminacje powiatowe Olimpiady, dostępny 

jest na stronie internetowej Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Lubaniu - www.podr.pl. 

Uczestnicy tego konkursu otrzymają do rozwiązania test składający się z 40 pytań, dotyczących wiedzy 

o bezpieczeństwie i higienie pracy w rolnictwie na napisanie testu każdy uczestnik ma 40 minut. 

Za prawidłową odpowiedź otrzymują 1 pkt, a za błędną 0 pkt. 

3 osoby z największą liczbą punktów, kwalifikują się do finału wojewódzkiego. W przypadku, gdy 

zawodnicy uzyskają jednakową ilość punktów z testu, o kolejności decyduje czas oddania testu. Jeśli 

z przyczyn losowych zwycięzcy nie mogą uczestniczyć w finale wojewódzkim, zastąpić ich powinni 

następni zawodnicy o najwyższej liczbie zdobytych punktów.  

2. etap – finał wojewódzki XX Olimpiady Wiedzy o Bezpieczeństwie i Higienie Pracy w Rolnictwie 

zorganizowany będzie przez PODR w Lubaniu, w dniu 10.12.2019 r. Uczestnicy tego etapu (po 3 osoby 

z eliminacji powiatowych) otrzymają do rozwiązania test składający się z 30 pytań, na jego rozwiązanie 

uczestnicy mają 30 minut, którego celem jest wyłonienie 5 najlepszych zawodników, którzy przystąpią do 

finału ustnego (w przypadku uzyskania w eliminacjach pisemnych takiej samej liczby punktów przez 

więcej niż jednego uczestnika, o kolejności decyduje czas oddania testu, odnotowywany przez Komisję). 

W finale ustnym uczestnicy losują zestawy złożone z 4 pytań i kolejno odpowiadają na pytania przed 

Komisją i w obecności zaproszonych gości. Każda odpowiedź oceniana jest w skali od 0 do 5 pkt.  

Ilość punktów z testu nie sumuje się z punktami uzyskanymi w części ustnej. 

W finale ustnym nie dopuszcza się miejsc „ex aequo”, w przypadku uzyskania przez finalistów tej samej 

ilości punktów, wyższe miejsce zajmuje uczestnik, który uzyskał wyższą lokatę w części pisemnej - teście. 

W przypadkach wątpliwych, decydujący głos należy do przewodniczącego Jury. 

5. Komisja egzaminacyjna  

1. etap (powiatowy) – skład Komisji powołują Kierownicy Powiatowych Zespołów Doradztwa Rolniczego, 

2. etap (wojewódzki) skład Komisji XX Olimpiady Wiedzy o Bezpieczeństwie i Higienie Pracy w Rolnictwie 

powołuje Dyrektor Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Lubaniu, z tym zastrzeżeniem, że: 
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 część I - test pisemny - przeprowadzi komisja składająca się z 6-10 osób – specjalistów, doradców  

PODR, przedstawicieli współorganizatorów. 

 część II - finał, tj. egzamin ustny - przeprowadzi komisja składająca się z min. 3-5 osób. 

Do zadań Komisji należy: 

 popularyzacja idei Olimpiady w środowisku rolniczym, 

 przeprowadzenie eliminacji powiatowych/wojewódzkich Olimpiady, 

 zatwierdzenie wyników eliminacji powiatowych/wojewódzkich Olimpiady. 

6. Nagrody 

- Na etapie powiatowym Olimpiady dla laureatów przewiduje się przyznanie nagród za zajęcie I-III 

miejsca, przewidywana pula nagród dla laureatów: 

 I miejsce do kwoty 1000 zł  

 II miejsce do kwoty 800 zł 

 III miejsce do kwoty 600 zł 

- Na etapie wojewódzkim Olimpiady dla laureatów finału (egzaminu ustnego) przewiduje się przyznanie 

nagród  za zajęcie I-V miejsca, przewidywana pula nagród dla laureatów: 

 I miejsce do kwoty 2000 zł  

 II miejsce do kwoty 1200 zł 

 III miejsce do kwoty 800 zł 

 IV miejsce do kwoty 700 zł 

 V  miejsce do kwoty 700 zł 
- Dopuszcza się możliwość uhonorowania laureatów Olimpiady przez inne instytucje, urzędy, firmy itp. - 

Dopuszcza się możliwość uhonorowania wybranych laureatów przez indywidualnych sponsorów. 

7. Informacje dodatkowe 

- Organizator zastrzega sobie możliwość dokonania zmian w Regulaminie Olimpiady. 

- Udział w Olimpiadzie jest równoznaczny z akceptacją Regulaminu, udostępnionego przez organizatora. 

- Przed rozpoczęciem eliminacji uczestnicy podpisują listy obecności, legitymując się dowodem 

tożsamości/ legitymacją szkolną.  

- Olimpiada przeprowadzana jest według zasad anonimowości. Uczestnicy otrzymują numery kodowe. 

- Udział w Olimpiadzie jest jednoznaczny z udzieleniem zgody na: 

a) nieodpłatne wykorzystanie wizerunku uczestników przez organizatora i współorganizatorów 

Olimpiady - zgodnie z ustawą z dnia 4.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych 

(Dz.U. t .j.  z 2019 r., poz. 1231, z późn.zm.). Możliwe formy rozpowszechniania wizerunku to: 

publikacja na stronie internetowej organizatora i współorganizatorów, w miesięczniku 

„Pomorskie Wieści Rolnicze” wydawanym przez PODR w Lubaniu, w publikacjach promocyjnych 

organizatora i współorganizatorów, katalogach reklamowych, ulotkach, portalu 

społecznościowym PODR w Lubaniu.  

b) sporządzenie dokumentacji fotograficznej Olimpiady dowolną techniką, w tym utrwalenie 

audiowizualne (analogowe i cyfrowe) na nośnikach wideo magnetycznych, optycznych, dyskach 

komputerowych i innych z zapisem cyfrowym, w sieci, multimedialne (w tym w Internecie) oraz 

na digitalizację do celów archiwalnych. 

c) Powyższa zgoda nie rodzi żadnych skutków o charakterze materialnym, zarówno  

w zakresie praw autorskich i pokrewnych, jak i roszczeń dotyczących praw osobistych -  

w stosunku do organizatorów Olimpiady. 

- Udział w Olimpiadzie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie przez organizatora 

danych osobowych w celu organizacji, przeprowadzenia, udokumentowania i rozliczenia powyższej 

Olimpiady zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

(Dz. Urz. UE L 119.1  z 04.05.2016). 

- Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do odwołania Olimpiady bez podania przyczyn. W takiej sytuacji 

Organizatorzy nie ponoszą żadnej odpowiedzialności i żadnych kosztów względem uczestników 

Olimpiady. 


