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REGULAMIN KONKURSU 

WIEDZY O PRAWIE PRACY i BHP DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PONAD GIMNAZJALNYCH 

„POZNAJ SWOJE PRAWA W PRACY” 

 
 

I. CEL KONKURSU  

Popularyzowanie wiedzy dotyczącej przepisów prawnej ochrony pracy, w tym przepisów 
bhp, wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych.  

 
II. ZAKRES TEMATYCZNY KONKURSU 

Obejmuje przepisy prawnej ochrony pracy, w tym przepisy bhp. 
 

III. ORGANIZATOR I WSPÓŁORGANIZATORZY KONKURSU  
 
1. Organizatorem konkursu jest Państwowa Inspekcja Pracy (Główny Inspektorat Pracy 

i okręgowe inspektoraty pracy). 
2. Współorganizatorami konkursu są szkoły ponadgimnazjalne biorące udział w programie 

edukacyjnym Państwowej Inspekcji Pracy pn. „Kultura bezpieczeństwa”, które zgłoszą 
właściwemu okręgowemu inspektorowi pracy chęć organizacji etapu szkolnego 
konkursu do ko ńca października  danego roku szkolnego. 

 
IV. UCZESTNICY KONKURSU  

 
Uczestnikami konkursu są uczniowie szkół ponadgimnazjalnych biorący udział w programie 
edukacyjnym Państwowej Inspekcji Pracy pn. „Kultura bezpieczeństwa”. 

Laureaci, którzy zajęli w etapie centralnym konkursu miejsca I – III mogą być zgłaszani do 
konkursu ponownie po upływie dwóch lat. 

 
V. ORGANIZACJA KONKURSU  

Konkurs przebiega w trzech etapach, które organizowane są w ciągu jednego roku 
szkolnego.  

1. I etap konkursu – szkolny 
a) organizacja: 

• Za organizację etapu szkolnego konkursu odpowiedzialni są dyrektorzy szkół, 
którzy powołują Szkolne Komitety Konkursowe i ponoszą koszty związane 
z organizacją etapu szkolnego. 

• Szkolny Komitet Konkursowy przygotowuje test w oparciu o pytania testowe 
z centralnej bazy pytań zamieszczonej na stronie internetowej PIP.  

• Szkolny Komitet Konkursowy przeprowadza test i wyłania dwóch  uczniów do 
reprezentowania szkoły na etapie regionalnym. Jeżeli wyniki testu nie pozwalają 
na wyłonienie dwóch zwycięzców (jednakowe wyniki uzyskało więcej niż 2 
uczestników) istnieje konieczność zorganizowania dogrywki w formie testu 
pisemnego. 

• Zadaniem konkursowym dla uczestników jest udzielenie odpowiedzi na pytania 
z testu wiedzy z zakresu prawa pracy, w tym przepisów bhp. Test opracowany 
przez Szkolny Komitet Konkursowy składa się z 25 pytań. 

b) terminy: 
• Etap szkolny konkursu jest organizowany do 25 listopada roku szkolnego, 

w którym organizowany jest konkurs. 

• Dyrektorzy szkół przesyłają do właściwych okręgowych inspektoratów pracy kartę 
zgłoszenia uczestników etapu regionalnego do 30 listopada .  
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2. II etap konkursu – regionalny 
a) organizacja: 

• Uczestnikami etapu regionalnego są laureaci etapu szkolnego zgłoszeni przez 
dyrektorów szkół.  

• Za organizację etapu regionalnego konkursu oraz jego przebieg odpowiadają 
okręgowi inspektorzy pracy, którzy powołują Okręgowe Komisje Konkursowe.  

• Okręgowa Komisja Konkursowa przeprowadza test i wyłania trzech uczniów do 
reprezentowania okręgu na etapie centralnym. Jeżeli wyniki testu nie pozwalają 
na wyłonienie trzech zwycięzców (jednakowe wyniki uzyskało więcej niż 3 
uczestników), Okręgowa Komisja Konkursowa przeprowadza dogrywkę. Formę 
dogrywki ustala Okręgowa Komisja Konkursowa. 

• Postanowienia i werdykty Okręgowych Komisji Konkursowych są ostateczne.  

• Zadaniem konkursowym dla uczestników etapu regionalnego jest udzielenie 
odpowiedzi na pytania z testu wiedzy z zakresu prawa pracy, w tym przepisów 
bhp, opracowanego przez Okręgową Komisję Konkursową. Test wiedzy składa 
się z 35 pytań.  

b) terminy: 
• Etap regionalny jest przeprowadzany do ko ńca lutego  danego roku szkolnego 

i kończy się przekazaniem do Departamentu Prewencji i Promocji Głównego 
Inspektoratu Pracy protokołów z obrad Okręgowych Komisji Konkursowych oraz 
kart zgłoszenia uczestników do etapu centralnego do 5 marca danego roku 
szkolnego. 
 
  

3. III etap konkursu - centralny 
a) ) organizacja: 

• Główny Inspektor Pracy powołuje Centralną Komisję Konkursową oraz wyznacza 
przewodniczącego Komisji. W skład komisji wchodzą przedstawiciele 
departamentów: Nadzoru i Kontroli, Prawnego, Legalności Zatrudnienia, 
Prewencji i Promocji. Sekretarzem komisji jest przedstawiciel Departamentu 
Prewencji i Promocji.  

• Centralna Komisja Konkursowa przeprowadza test i wyłania laureatów etapu 
centralnego konkursu.  

• Postanowienia i werdykty Centralnej Komisji Konkursowej są ostateczne.  

• Zadaniem konkursowym dla uczestników etapu centralnego jest udzielenie 
odpowiedzi na pytania z testu wiedzy z zakresu prawa pracy, w tym przepisów 
bhp, opracowanego przez Centralną Komisję Konkursową. Test wiedzy składa się 
z 50 pytań, w tym 20 pytań o podwyższonym poziomie trudności – odpowiedzi 
jednokrotnego oraz wielokrotnego wyboru. 

• Każdy z uczestników otrzymuje komplet pytań testowych oraz arkusz odpowiedzi. 
Odpowiedzi zaznacza wyłącznie na arkuszu odpowiedzi stawiając krzyżyk przy 
wybranych odpowiedziach.  

• Komisja Konkursowa przyznaje po 1 punkcie za prawidłowo udzieloną odpowiedź 
na pytania 1-30 oraz po dwa punkty za prawidłowo udzieloną odpowiedź na 
pytania 31-50. W przypadku niezaznaczenia żadnej odpowiedzi, zaznaczenia złej 
lub niezaznaczenia wszystkich prawidłowych (w przypadku pytań wielokrotnego 
wyboru) uczestnik otrzymuje 0 punktów. 

• Laureatami konkursu są trzy osoby, które zdobyły największą liczbę punktów 
w teście. W przypadku braku możliwości wskazania laureatów w oparciu o wynik 
testu (równa liczba punktów) o kolejności laureatów decyduje większa liczba 
punktów uzyskana z pytań o podwyższonym poziomie trudności. W przypadku 
dalszego braku możliwości wskazania laureatów, o kolejności decyduje dogrywka 
w formie ustalonej przez Centralną Komisję Konkursową. 
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b) terminy: 

• Etap centralny konkursu przeprowadzany jest w terminie wyznaczanym przez 
Głównego Inspektora Pracy, nie później jednak niż do 15 kwietnia  danego roku 
szkolnego. 

 
 

VI. NAGRODY I WYRÓŻNIENIA  
 

Uczestnicy etapu regionalnego i etapu centralnego konkursu otrzymują okolicznościowe 
dyplomy. Laureaci otrzymują nagrody ufundowane przez organizatorów i partnerów 
Konkursu. 

 
 

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
 
1. Przystąpienie do konkursu oznacza akceptację Regulaminu oraz wyrażenie zgody 

uczestnika (jego opiekunów prawnych) na przetwarzanie jego danych osobowych 
przez organizatora (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych 
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. Regulamin konkursu, karta zgłoszenia udziału Szkoły w konkursie, karta zgłoszenia 
uczestników do etapu regionalnego i centralnego oraz centralna baza pytań dostępne 
są na stronie internetowej Państwowej Inspekcji Pracy w zakładce Konkursy 
http://www.pip.gov.pl/pl/konkursy/konkurs-poznaj-swoje-prawa-w-pracy-dla-uczniow-
szkol-ponadgimnazjalnych oraz w okręgowych inspektoratach pracy. 

 
3. Laureaci konkursu lub rodzice/opiekunowie prawni uczestników wyróżnionych 

nagrodami o wartości powyżej 760,00 zł zobowiązani są do uiszczenia, przed 
odbiorem nagrody, 10% wartości nagrody 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). 

 
4. Państwowa Inspekcja Pracy nie pokrywa kosztów podróży i zakwaterowania 

uczestników i ich opiekunów. 
 

 

 
Załączniki: 
1. Karta  zgłoszenia udziału Szkoły w konkursie. 

2. Karta zgłoszenia uczestników do etapu regionalnego. 
3. Karta zgłoszenia uczestników do etapu centralnego. 
 

 


