
Regulamin XVII Olimpiady Wiedzy o BHP i Rolnictwie 

rok 2022 r. 

1. Wstęp: 

Głównym organizatorem Olimpiady jest Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego  

w Kalsku. 

2. Cel Olimpiady: 

Upowszechnianie problematyki w zakresie bezpieczeństwa pracy w gospodarstwie 

rolnym, a także poszerzanie wiedzy i wprowadzanie nowych rozwiązań technologii  

w rolnictwie. 

3. Organizatorzy Olimpiady:  

Głównym organizatorem Olimpiady jest Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego  

w Kalsku przy partnerstwie Okręgowego Inspektoratu Pracy w Zielonej Górze oraz 

współudziale Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp., Urzędu 

Marszałkowskiego w Zielonej Górze, Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, Kasy 

Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - Oddział Zielona Góra, Agencji 

Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Zielonej Górze, Lubuskiej Izby Rolniczej 

w Zielonej Górze, Zielonogórskiego Rynku Rolno - Towarowego w Zielonej Górze, 

Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Kamieniu Małym, Zespołu Szkół 

Centrum Kształcenia Rolniczego w Bobowicku, Zespołu Szkół Centrum Kształcenia 

Rolniczego w Henrykowie. 

4. Udział w Olimpiadzie: 

Olimpiada dla rolników oraz uczniów szkół rolniczych województwa lubuskiego. 

Laureaci dwóch pierwszych miejsc ubiegłorocznej edycji nie biorą udziału  

w Olimpiadzie w 2022 r. 

5. Organizacja Olimpiady: 

I. Etap. Zgłoszenia uczestnictwa zostały przesłane do szkół rolniczych oraz 

współorganizatorów i partnera. Zgłoszenia ukażą się na stronie internetowej  

Lubuskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Kalsku, współorganizatorów i partnera 

Olimpiady. Rekrutacją uczestników zajmuje się Lubuski Ośrodek Doradztwa 

Rolniczego.  

Kartę zgłoszenia rolnika lub ucznia (dwie oddzielne karty) należy dostarczyć  

do 30 listopada 2022 r. do Lubuskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Kalsku. 

Kartę zgłoszenia można przesłać drogą mailową na adres: sekretariat@lodr.pl. 

LODR jest zobowiązany do stworzenia całościowej listy uczestników.  

II. Etap. Wyłonienie laureatów nastąpi 6 grudnia 2022 r. w LODR Kalsk, Kalsk 91,  

66-100 Sulechów, rozpoczęcie o godzinie 10:00. 

 

 



6. Zasady i kryteria oceny: 

30 pytań testowych z zakresu BHP i rolnictwa dla dwóch kategorii - uczniowie  

i rolnicy. Wszyscy uczestnicy będą rozwiązywać test zawierający 30 pytań - 15 pytań 

z BHP i 15 z rolnictwa. Dopuszcza się odpowiedź jednokrotnego oraz wielokrotnego 

wyboru. Za każdą dobrą odpowiedź uczestnik otrzyma 1 punkt. Maksymalnie można 

uzyskać 30 punktów. 

Rozstrzygające miejsca to - I, II, III. W momencie uzyskania przez uczestników tej 

samej ilości punktów nastąpi druga tura – dogrywka w formie ustnej odpowiedzi  

na pytania, w obecności przedstawicieli: LODR, KRUS, OIP, Szkół Rolniczych. 

Pytania dodatkowe, przygotowane przez Komisję, będą jednakowe dla wszystkich  

uczestników Olimpiady. Komisja będzie rozstrzygać kolejność miejsc finałowych po 

odbytej ustnej odpowiedzi, za którą uczestnik będzie mógł otrzymać od 1 do 5 

punktów.  

Wyniki i kolejność zajętych miejsc przedstawi Przewodniczący Komisji Oceniającej – 

Dyrektor/ Zastępca Dyrektora LODR w Kalsku.  

Organizator sporządzi protokół końcowy z odbytej XVII Olimpiady Wiedzy o BHP  

i Rolnictwie. Dokument przekaże w ciągu 14 dni współorganizatorom i partnerowi 

Olimpiady. 

7. Nagrody, wyróżnienia, dyplomy: 

Komisja konkursowa na podstawie uzyskanych punktów decyduje o kolejności 

zajętych miejsc w Olimpiadzie. Laureaci Olimpiady otrzymają statuetki, nagrody 

rzeczowe, wyróżnienia i dyplomy.  

Trzy nagrody główne za zajęcie I, II, III miejsca. 

8. Miejsce przeprowadzenia Olimpiady: 

LODR Kalsk 91, 66-100 Sulechów 

9. Źródło finansowania Olimpiady: 

Środki finansowane przeznaczone na organizację i nagrody dla uczestników - 

pochodzą od sponsorów, współorganizatorów i partnera wspierającego ideę 

Olimpiady.  

10. Karty zgłoszenia będą przyjmowane do 30 listopada 2022 r. na adres: 

sekretariat@lodr.pl 

 

 

Karty zgłoszenia udziału w Olimpiadzie stanowią załącznik do regulaminu: 

1) Karta zgłoszenia – rolnik 

2) Karta zgłoszenia – uczeń 



 

 

 

Literatura pomocna dla uczestników Olimpiady: 

1. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 12 

stycznia 1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy obsłudze 

ciągników, maszyn, narzędzi i urządzeń technicznych stosowanych  

w rolnictwie (Dz.U. Nr 12, poz. 51). 

2. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. 

w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 

r. Nr 169, poz. 1650 ze zmianami oraz z 2011 r. Nr 173, poz. 1034). 

3. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 sierpnia 2017 r.  

w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy obsłudze zwierząt 

gospodarskich (Dz. U. z 2017 r., poz. 1692). 

4. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 27 

czerwca 1997 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy 

magazynowaniu, przetwórstwie zbóż i produkcji pasz pochodzenia roślinnego 

(Dz. U. Nr 76, poz. 479 oraz ze zmianami z 2009 r. Nr 22, poz. 124). 

5. Rozporządzenie Ministra rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 czerwca 2002 r.  

w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy stosowaniu i magazynowaniu 

środków ochrony roślin oraz nawozów mineralnych i organiczno-mineralnych 

(Dz. U. Nr 99, poz. 896 ze zmianami z 2005 r. Nr 88, poz. 752). 

6. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 marca 2000 r.  

w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach 

transportowych oraz innych pracach związanych z wysiłkiem fizycznym (Dz. 

U. z 2018 r., poz. 1139). 

7. Ustawa z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin (Dz. U. z 2020, poz. 

2097). 

8. Strona internetowa www.bhpwrolnictwie.pl 

9. Ustawa z dnia 20 grudnia 1990 roku o ubezpieczeniu społecznym rolników  

(Dz. U. z 2022 poz. 933). 

10.  Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2005 r.  

w sprawie sposobu i trybu zgłaszania wypadku przy pracy rolniczej oraz 

ustalania jego okoliczności i przyczyn (Dz.U. z 2005 roku Nr 76, poz. 669).  

11.  Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu 

chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2020 r., poz. 1421 ze zm., Dz. U. z 2022 

poz. 1570).  

http://www.bhpwrolnictwie.pl/


12.  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 maja 2013 r.  

w sprawie sposobu postępowania przy stosowaniu i przechowywaniu środków 

ochrony roślin (Dz. U. z 2013 roku, poz. 625).  

13.  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 sierpnia 2017 roku 

w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy obsłudze zwierząt 

gospodarskich (Dz.U. z 2017 roku, poz. 1692). 

14.  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. 

w sprawie ogólnych przepisów BHP (tj. Dz.U. z 2003 roku Nr 169, poz. 1650 

ze zm.). 

15.  Materiały dostępne na stronie internetowej KRUS www.krus.gov.pl zakładka 

prewencja; 

16.  Prowadzenie produkcji roślinnej - podręcznik do nauki zawodu - WSiP, pod 

redakcją Arkadiusza Artyszaka i współautorów; 

17.  Prowadzenie produkcji zwierzęcej - podręcznik do nauki zawodu - WSiP, pod 

redakcją Doroty Bonaszewskiej i współautorów; 

18.  Obsługa środków technicznych stosowanych w rolnictwie - podręcznik do 

nauki zawodu - WSiP, pod redakcją Kingi Sitarskiej-Okły; 

19.  Barbara Kończak - Konarkowska, Podstawy zaleceń nawozowych w 

ogrodnictwie, Warszawa, 2009 ; 

20.  Praca zbiorowa, Leksykon nawożenia, Poznań, 2017; 

 

 


