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REGULAMIN KONKURSU 

WIEDZY O PRAWIE PRACY i BHP DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PONAD GIMNAZJALNYCH 

„POZNAJ SWOJE PRAWA W PRACY” 

Edycja VI 
 
I. CEL KONKURSU 

Popularyzowanie wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych wiedzy dotyczącej przepisów 
prawnej ochrony pracy, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz legalności zatrudnienia i innej 
pracy zarobkowej. 

 
II. ZAKRES TEMATYCZNY KONKURSU 

Obejmuje przepisy prawnej ochrony pracy, w tym przepisy dotyczące bhp, legalności 
zatrudnienia i innej pracy zarobkowej, ze szczególnym uwzględnieniem pracy tymczasowej. 

 
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 do 
końca października  danego roku szkolnego właściwemu okręgowemu inspektorowi 
pracy chęć organizacji etapu szkolnego konkursu. 

 
IV. PATRONAT 

Konkurs realizowany pod honorowym patronatem Ministra Edukacji Narodowej. 
 
V. 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. 

 
VI. 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 wiedzy z zakresu przepisów 
prawnej ochrony pracy, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz legalności 
zatrudnienia i innej pracy zarobkowej. 

• 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 ustalonej 
przez Szkolny Komitet Konkursowy. 

• Zadaniem konkursowym dla uczestników jest udzielenie odpowiedzi na pytania 
z testu wiedzy z zakresu prawa pracy, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz 
legalności zatrudnienia i innej pracy zarobkowej. Test opracowany przez Szkolny 
Komitet Konkursowy składa się z 25 pytań. 
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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 wraz z kopią zgody na przetwarzanie ich 
danych i wykorzystaniu wizerunku do 30 listopada (karta zgłoszenia i wzory zgód 
w załączeniu do regulaminu). 

 
2. II etap konkursu – regionalny 

a) organizacja: 
• Uczestnikami etapu regionalnego są laureaci etapu szkolnego zgłoszeni przez 

dyrektorów szkół. 

• 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. 

• 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. 

b) terminy: 
• Etap  regionalny  jest  przeprowadzany do 10 marca 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 15 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 dyrektorzy 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 dotyczących bhp 
oraz legalności zatrudnienia i innej pracy zarobkowej, opracowanego przez Centralną 
Komisję Konkursową. Test wiedzy składa się z 50 pytań - odpowiedzi jednokrotnego 
oraz wielokrotnego wyboru, w tym 20 pytań o podwyższonym poziomie trudności. 

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

• Komisja Konkursowa dokonuje oceny prac przyznając 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. 
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• Laureatami konkursu są osoby, które zdobyły największą liczbę punktów w teście 
(miejsca I-VI). 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. 

b) terminy: 

• Etap centralny konkursu przeprowadzany jest w terminie wyznaczanym przez 
Głównego Inspektora Pracy, nie później jednak niż do 30 kwietnia danego roku 
szkolnego. 

 
VII. NAGRODY I WYRÓŻNIENIA 

Uczestnicy etapu regionalnego i etapu centralnego konkursu otrzymują okolicznościowe 
dyplomy. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do przyznania uczestnikom etapu 
centralnego drobnych upominków. Laureaci otrzymują nagrody ufundowane przez 
organizatorów i ewentualnych partnerów Konkursu. 

 
VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Przystąpienie do konkursu oznacza akceptację Regulaminu oraz wyrażenie zgody 
uczestnika (jego opiekunów prawnych) na przetwarzanie jego danych osobowych przez 
organizatora. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na zasadach 
przewidzianych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 
dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych 
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – 
RODO) 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, wzory zgód na przetwarzanie  danych 
oraz wykorzystanie wizerunku, baza pytań oraz Kodeks pracy i wydawnictwa PIP 
dostępne są na stronie internetowej Państwowej Inspekcji Pracy w zakładce Konkursy. 

3. Laureaci konkursu lub rodzice/opiekunowie prawni uczestników wyróżnionych 
nagrodami o wartości powyżej 2 000,00 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 2018 r. poz. 200 z póź. zm.). 

4. Państwowa Inspekcja Pracy nie pokrywa kosztów podróży i zakwaterowania 
uczestników i ich opiekunów. 

 
IX. KLAUZULA INFORMACYJNA 

1. Administratorem danych osobowych zbieranych od uczestników: 
a) na etapie szkolnym jest………………………………………………………………….. 
b) na etapie regionalnym jest Okręgowy Inspektor Pracy ………… z siedzibą 

……………………………………………………………………  
c) na etapie centralnym jest Główny Inspektor Pracy w Warszawie z siedzibą  

w Warszawie (02-315) przy ulicy Barskiej 28/30. 
2. Administrator powołał inspektora ochrony danych nadzorującego prawidłowość 

przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem 
adresu e-mail: 
a) ……………………………... 
b) iod@.....pip.gov.pl 
c) iod@gip.pip.gov.pl 

3. Dane osobowe uczestników i laureatów będą przetwarzane w celu organizacji  
i przeprowadzenia konkursu POZNAJ SWOJE PRAWA W PRACY, w celach podatkowych 
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(dotyczy laureatów, zwycięzców) – jeżeli występują obowiązki podatkowe. Podstawą do 
przetwarzania danych osobowych jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych. 
Odbiorcą danych osobowych mogą zostać: 
• inne jednostki organizacyjne PIP, 
• podwykonawcy zatrudnieni w celu prawidłowej organizacji konkursu, 
• uprawnione organy publiczne, 
• podmioty wykonujące usługi niszczenia i archiwizacji dokumentacji. 

4. Dane uczestników konkursu będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wyżej 
określonych celów. 

5. Uczestnikom konkursu, którzy wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych 
przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa, 
przysługuje prawo do: 
a) sprostowania danych, 
b) usunięcia danych, 
c) ograniczenia przetwarzania danych, 
d) przenoszenia danych, 
e) wniesienia sprzeciwu, 
f) cofnięcia zgody w dowolnym momencie. 

6. Uczestnikom konkursu przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony 
Danych Osobowych. 

7. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do udziału w 
konkursie. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest wyrażenie zgody na przetwarzanie i 
publikacje wizerunku (poniżej). 

8. Organizator oświadcza, iż dane uczestników konkursu nie będą przetwarzane w sposób 
zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu. 

9. Organizator będzie zbierał następujące dane: 
a) nazwę i adres szkoły, 
b) imię i nazwisko koordynatora realizacji etapu szkolnego konkursu, 
c) adres e-mail, 
d) numer telefonu, 
e) imię i nazwisko ucznia zgłoszonego do etapu regionalnego/centralnego, 
f) imię i nazwisko opiekuna ucznia zgłoszonego do etapu regionalnego/centralnego 
g) imię, nazwisko, PESEL oraz adres zamieszkania osoby nagrodzonej w konkursie. 

10. Uczestnik konkursu zezwala na bezpłatne wykorzystanie swojego imienia i nazwiska oraz 
nazwy reprezentowanej przez niego szkoły w celu publikowania informacji (także w mediach) 
o wynikach konkursu. 

11. Organizator stosuje środki techniczne i organizacyjne mające na celu należyte, odpowiednie 
do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną zabezpieczenia powierzonych danych 
osobowych. Organizator wdrożył odpowiednie środki, aby zapewnić stopień bezpieczeństwa 
odpowiadający ryzyku z uwzględnieniem stanu wiedzy technicznej, kosztu wdrożenia oraz 
charakteru, zakresu, celu i kontekstu przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw i wolności 
osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze zagrożenia. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


