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II Międzywojewódzkiego Konkursu Wiedzy 
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opolskiego, podkarpackiego, śląskiego i świętokrzyskiego 
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Rozdział 1 

CEL, ZASIĘG KONKURSU, UCZESTNICY, ZASADY FINANSOWANIA 

 

1. Celem konkursu jest popularyzacja wiedzy o Prawie budowlanym, jako jednego  

z najważniejszych aktów prawnych, regulujących przebieg procesu inwestycyjno – 

budowlanego. 

2. Konkurs obejmuje szkoły ponadpodstawowe o profilu budowlanym z ośmiu województw:  

dolnośląskiego lubelskiego, łódzkiego, małopolskiego, mazowieckiego, opolskiego, 

podkarpackiego, śląskiego i świętokrzyskiego. 

3. Udział w konkursie jest nieodpłatny.  

4. Źródłem finansowania konkursu są darowizny sponsorów. Listę sponsorów ustala Powiatowy 

Inspektor Nadzoru Budowlanego w Stalowej Woli 

 

Rozdział 2 

ORGANIZATORZY  

 

1. Organizatorami konkursu są: Starosta Stalowowolski i Powiatowy Inspektor Nadzoru 

Budowlanego w Stalowej Woli. 

2.  Współorganizatorami są szkoły uczestniczące w konkursie.  

3. Partnerem organizacyjnym jest Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. Tadeusza 

Kościuszki w Stalowej Woli. 

4.  Koordynatorem konkursu jest Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Stalowej Woli. 

5. Organizatorzy mogą powołać Honorowy Komitet Organizacyjny 

6. Regulamin konkursu zatwierdza i dokonuje zmian Starosta Stalowowolski. 

 

Rozdział 3 

ZAKRES TEMATYCZNY 

 

Konkurs obejmuje przepisy prawne z ustawy – Prawo budowlane oraz wybrane zagadnienia  

z warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 

 

Rozdział 4 

PATRONAT HONOROWY (proponowany) 

 

Honorowy patronat objęli: 

1. Minister Inwestycji i Rozwoju. 

2. Minister Edukacji Narodowej. 

3. Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego. 

4. Wojewoda Podkarpacki. 

5. Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego w Rzeszowie. 

6. Polska Izba Inżynierów Budownictwa. 

7. Politechnika Częstochowska. 

8. Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. 

9. Politechnika Lubelska.  

10. Politechnika Łódzka. 

11. Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza. 
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12. Politechnika Śląska w Gliwicach. 

13. Politechnika Świętokrzyska. 

14. Politechnika Wrocławska. 

15. Dolnośląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa we Wrocławiu. 

16. Lubelska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa. 

17. Łódzka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa. 

18. Opolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa. 

19. Małopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa w Krakowie. 

20. Podkarpacka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa w Rzeszowie. 

21. Śląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa w Katowicach. 

22. Świętokrzyska  Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa w Kielcach. 

 

Rozdział 5 

ORGANIZACJA 

 

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

1) kwalifikacji szkolnych, 

2) eliminacji wojewódzkich, 

3) finału międzywojewódzkiego. 

 

II. Organizacja kwalifikacji szkolnych.  
1. Organizatorzy, w terminie do 10 maja 2019 roku, kierują do dyrektorów szkół zaproszenia do 

wzięcia udziału w konkursie. 
2. Dyrektorzy zgłaszają szkołę do udziału w konkursie w formie pisemnej na druku stanowiącym 

załącznik nr 1 do regulaminu, Powiatowemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego w Stalowej 

Woli na adres poczty elektronicznej: pinbsw@wp.pl.  

3. Za organizację kwalifikacji szkolnych odpowiedzialni są dyrektorzy szkół zgłoszonych do 

udziału w konkursie, którzy powołują trzyosobowe Zespoły Nadzorujące. W skład Zespołu 

wchodzi co najmniej jeden członek z innej szkoły lub placówki oświatowej. 

4. Kwalifikacje szkolne przeprowadzone będą 18 listopada 2019 roku.  

5. Zespoły Nadzorujące przygotowują i przeprowadzają test wiedzy z ustawy – Prawo budowlane. 

Test składa się z 25 pytań jednokrotnego wyboru. Czas rozwiązywania testu 30 minut. 

6. Test może być przeprowadzony w formie papierowej lub elektronicznej. 

7. Uczeń otrzymuje komplet pytań testowych oraz arkusz odpowiedzi.  

8. Zespoły Nadzorujące czuwają nad prawidłowością przeprowadzenia testu, przede wszystkim  

w zakresie samodzielności ich rozwiązywania przez uczniów. 

9. Zespoły Nadzorujące dokonują oceny prac przyznając po 1 punkcie za prawidłowo udzieloną 

odpowiedź. W przypadku niezaznaczenia żadnej odpowiedzi, zaznaczenia złej uczestnik 

otrzymuje 0 punktów. 

10. Zespoły Nadzorujące wyłaniają pięciu uczniów do reprezentowania szkoły na etapie eliminacji 

wojewódzkich. Jeżeli wyniki testu nie pozwalają na wyłonienie zwycięzców (jednakowe wyniki 

uzyskało więcej uczniów), Zespoły Nadzorujące zarządzają dogrywkę wg zasad przez nie 

ustalonych. 

11. Postanowienia  Zespołów Nadzorujących są ostateczne. 

12. Dyrektorzy szkół przesyłają Powiatowemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego w Stalowej 

Woli na adres poczty elektronicznej: pinbsw@wp.pl, kartę zgłoszenia uczniów do eliminacji 
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wojewódzkich do 22 listopada 2019 roku, na druku stanowiącym załącznik nr 2 do 

regulaminu. 

 

III. Organizacja eliminacji  wojewódzkich. 

1. Eliminacje wojewódzkie przeprowadzone będą 10 lutego 2020 roku o godz. 11.00.  

2. Uczestnikami eliminacji wojewódzkich są uczniowie - zwycięzcy kwalifikacji  szkolnych, 

zgłoszeni przez dyrektorów szkół.  

3. Eliminacje wojewódzkie przeprowadzane są w szkołach uczestniczących w konkursie.  

Za ich organizację odpowiedzialne są Zespoły Nadzorujące. 

4. Zadaniem uczniów jest udzielenie odpowiedzi na pytania z testu jednokrotnego wyboru wiedzy 

z ustawy – Prawo budowlane, z 35 pytań jednokrotnego wyboru, w tym 30 z ustawy – Prawo 

budowlane oraz 5 z zagadnień z działu 2 i 3 rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, 

jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, opracowanego przez Powiatowego 

Inspektora Nadzoru Budowlanego w Stalowej Woli.  Czas rozwiązywania testu 60 minut. 

5. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Stalowej Woli, na co najmniej dwie godziny 

przed rozpoczęciem eliminacji wojewódzkich, przesyła test pocztą elektroniczną do szkół, 

których uczniowie  uczestniczą w konkursie.  

6. Test przeprowadzony jest w formie papierowej. Nadzór nad prawidłowością sprawują Zespoły 

Nadzorujące, która przygotowują odpowiednią ilość egzemplarzy testów i kart odpowiedzi. 

7. Uczeń otrzymuje komplet pytań testowych oraz arkusz odpowiedzi.  

8. Zespoły Nadzorujące czuwają nad prawidłowością przeprowadzenia testu, przede wszystkim  

w zakresie samodzielności ich rozwiązywania przez uczniów.  

9. Zespoły Nadzorujące sporządzają kserokopie arkuszy odpowiedzi, a ich oryginały przesyłają 

pocztą – przesyłką poleconą – do  Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Stalowej 

Woli ul. Podleśna 15, 37 - 450 Stalowa Wola, w terminie do 14 lutego 2020 roku. 

10. Oceny testów dokonuje Międzywojewódzka Komisja Konkursowa, powołana przez Starostę 

Stalowowolskiego na posiedzeniu w dniu 21 lutego 2020 roku o godz. 11.00.  

11. Uczeń otrzymuje po 1 punkcie za prawidłowo udzieloną odpowiedź. W przypadku 

niezaznaczenia żadnej odpowiedzi lub zaznaczenia złej uczeń otrzymuje 0 punktów. 

12. Uczniowie, którzy zajęli miejsca od pierwszego do trzeciego w poszczególnych 

województwach, będą reprezentować je w finale międzywojewódzkim.  

13. W uzasadnionych przypadkach Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Stalowej Woli  

może zwiększyć liczbę uczniów - uczestników finału międzywojewódzkiego.   

14. W przypadku, gdy z danego województwa zgłosiła się nie więcej niż jedna szkoła, Powiatowy 

Inspektor Nadzoru Budowlanego w Stalowej Woli dokonuje jej przydziału do innego 

województwa z najmniejszą liczbą zgłoszonych szkół.  

15. Jeżeli wyniki testu nie pozwalają na wyłonienie zwycięzców (jednakowe wyniki uzyskało 

więcej uczniów), o kolejności  decyduje liczba punktów uzyskanych w kwalifikacjach szkolnych.  

16. Protokół z posiedzenia zawierający wyniki konkursu, Międzywojewódzka Komisja Konkursowa 

przekazuje Powiatowemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego w Stalowej Woli.  

17. Postanowienia  Międzywojewódzkiej Komisji Konkursowej są ostateczne. 

18. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Stalowej Woli zawiadamia dyrektorów szkół, 

których uczniowie zostali zakwalifikowani do finału międzywojewódzkiego, w terminie  

do 3 marca 2020 roku. 
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IV. Organizacja  finału międzywojewódzkiego.  

1. Finał międzywojewódzki, ogłoszenie wyników i wręczenie nagród odbędzie się 6 kwietnia 2020 

roku o godz. 11. 00 w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. Tadeusza Kościuszki  

w Stalowej Woli. 

2. Zadaniem uczniów jest udzielenie odpowiedzi na pytania z testu wiedzy z 50 pytań 

jednokrotnego wyboru, w tym 35 z ustawy – Prawo budowlane oraz 15 z zagadnień z działów  

2 - 7 rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki  

i ich usytuowanie, opracowanego przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego  

w Stalowej Woli. Czas rozwiązywania testu 80 minut. 

3. Test przeprowadzony w formie elektronicznej.  

4. Międzywojewódzka Komisja Konkursowa nadzoruje przebieg i czuwa nad prawidłowością 

przeprowadzenia testu, przede wszystkim w zakresie samodzielności rozwiązywania przez 

uczniów.  

5. Uczeń otrzymuje po 1 punkcie za prawidłowo udzieloną odpowiedź. W przypadku 

niezaznaczenia żadnej odpowiedzi lub zaznaczenia złej uczeń otrzymuje 0 punktów. 

6. Postanowienia  Międzywojewódzkiej Komisji Konkursowej są ostateczne. 

7. Laureatami finału międzywojewódzkiego zostają uczniowie, którzy zdobyli 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 liczba punktów 

uzyskanych w kwalifikacjach szkolnych i eliminacjach wojewódzkich.  

8. Przed rozpoczęciem finału międzywojewódzkiego uczniowie oraz ich opiekunowie, składają  

w sekretariacie konkursu  pisemne zgody na wykorzystanie wizerunku, na druku stanowiącym 

załącznik nr 3 do regulaminu. 

Rozdział 6 

NAGRODY I WYRÓŻNIENIA 

 

1. Finaliści etapu międzywojewódzkiego otrzymują podziękowania za udział w konkursie oraz 

upominki. 

2. Laureaci finału międzywojewódzkiego otrzymują dyplomy i nagrody rzeczowe. 

3. Szkoły uczestniczące w finale międzywojewódzkim, które zajęły trzy pierwsze miejsca 

otrzymują dyplomy i nagrody rzeczowe. Pozostałe szkoły otrzymują podziękowania za udział  

w konkursie.  

4. Rodzaje nagród ustala Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Stalowej Woli. 

 

Rozdział 7 

KLAUZULA INFORMACYJNA 

 

1. Przystąpienie do konkursu oznacza akceptację regulaminu konkursu oraz wyrażenie zgody 

uczestników (ich rodziców lub opiekunów prawnych) oraz nauczycieli – opiekunów na 

przetwarzanie ich danych osobowych przez organizatorów. 

2. Dane osobowe będą przetwarzane w celu organizacji i przeprowadzenia konkursu.  

3. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wyżej określonych 

celów. 
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4. Administratorem danych osobowych  jest Starosta Stalowowolski, działający poprzez inspektora 

ochrony danych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: 

abi@stalowowolski.pl. 

5. Organizatorzy będą zbierać następujące dane: 

     - nazwę, adres i e-mail szkoły, 

     - imię i nazwisko uczniów i nauczycieli - opiekunów. 

5. 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 organizatorami oraz w celach związanych z konkursem. 

6. Regulamin konkursu dostępny jest na stronach internetowych organizatorów konkursu. 

7. Przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do: 

a) sprostowania danych, 

b) usunięcia danych, 

c) ograniczenia przetwarzania danych, 

d) przenoszenia danych, 

e) wniesienia sprzeciwu, 

8. Przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

9. Organizatorzy stosują środki techniczne i organizacyjne mające na celu należytą ochronę 

danych osobowych.  

Rozdział 8 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

 1. Organizatorzy nie pokrywają kosztów podróży i zakwaterowania uczestników i ich nauczycieli - 

opiekunów, z zastrzeżeniem ust. 2. 

2. Dla uczniów i nauczycieli – opiekunów ze szkół odległych od Stalowej Woli ponad 250 

kilometrów, organizatorzy zapewnią nieodpłatnie nocleg, w przeddzień finału 

międzywojewódzkiego. 

3. Traci moc regulamin zatwierdzony 25.04.2019 roku. 

 

Załączniki: 

1. Karta zgłoszenia udziału szkoły w konkursie. 

2. Karta zgłoszenia uczniów do eliminacji wojewódzkich. 

3. Zgoda na wykorzystanie wizerunku. 

Załącznik nr 1 

 

KARTA ZGŁOSZENIA UDZIAŁU SZKOŁY  

w II Międzywojewódzkim Konkursie Wiedzy 

„POZNAJ PRAWO BUDOWLANE” 

 

NAZWA I ADRES SZKOŁY 

…………………………………………………………………………………………………………..……… 

Województwo  ……………………………………………. 

Szkoła przystępuje do udziału w konkursie, zgodnie z jej Regulaminem. 
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……………………………, dnia ……………………                       ……..……….…….…………… 
                                                                                                                                /pieczątka i podpis Dyrektora/ 

                                                                                                                        

   Załącznik nr 2 

 

KARTA ZGŁOSZENIA UCZNIÓW DO ELIMINACJI WOJEWÓDZKICH 

 II Międzywojewódzkiego Konkursu Wiedzy 

„POZNAJ PRAWO BUDOWLANE” 

 

NAZWA I ADRES SZKOŁY 

………………………………………………………………………………………………………………… 

Województwo  …………………………………………… 

W  kwalifikacjach szkolnych  uczestniczyło ……………… uczniów. 

Do eliminacji wojewódzkich konkursu szkoła zgłasza: 

 

Uczeń 1 

- imię i nazwisko ucznia:……………………………………………… Ilość punktów z testu …………. 

Opiekun: ………………………………………………………………. 

Uczeń 2 

-  imię i nazwisko ucznia:……………………………………………. Ilość punktów z testu …………. 

Opiekun: ……………………………………………………………… 

Uczeń 3 

-  imię i nazwisko ucznia:……………………………………………. Ilość punktów z testu …………. 

Opiekun: ……………………………………………………………… 

 Uczeń 4 

-  imię i nazwisko ucznia:……………………………………………. Ilość punktów z testu …………. 

Opiekun: ……………………………………………………………… 

Uczeń 5 

-  imię i nazwisko ucznia:……………………………………………. Ilość punktów z testu …………. 

Opiekun: ……………………………………………………………… 

 

 

……………………………, dnia …………………...…                    ……..……….…….………… 
                                                                                                        /pieczątka i podpis Dyrektora/                                                                                                                     
 

* niepotrzebne skreślić 

** wymagany w przypadku udziału osoby nieletniej 
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Załącznik nr 3 

 

ZGODA NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU 

 

1. Wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie i rozpowszechnianie mojego wizerunku, 

utrwalonego jakąkolwiek techniką na wszelkich nośnikach (w tym w postaci fotografii  

i dokumentacji filmowej) na potrzeby promocji finału międzywojewódzkiego  

II Międzywojewódzkiego Konkursu Wiedzy „POZNAJ PRAWO BUDOWLANE”. 

2. Niniejsza zgoda jest nieodpłatna, nie jest ograniczona ilościowo, czasowo, ani terytorialnie. 

3. Dla potrzeb konkursu mój wizerunek może być użyty do różnego rodzaju form elektronicznego 

przetwarzania, kadrowania i kompozycji, a także zestawiony z wizerunkami innych osób, może 

być uzupełniony towarzyszącym komentarzem. 

Nagrania filmowe mogą być cięte, montowane, modyfikowane, dodawane do innych materiałów 

powstających na potrzeby konkursu oraz w celach informacyjnych. 

4.Niniejsza zgoda obejmuje wszelkie formy publikacji, w szczególności rozpowszechnianie  

w Internecie na stronach internetowych organizatorów tj. www.stalowowlski.pl oraz  

www.pinbsw.pl, a także  zamieszczenie w Biuletynie Informacyjnym Podkarpackiej Okręgowej 

Izby Inżynierów Budownictwa w Rzeszowie.  

5. Mój wizerunek nie może być użyty w formie lub publikacji dla mnie obraźliwej lub naruszać  

w inny sposób moich dóbr osobistych. 

 

 

……………………………………………                   ……………………………………………… 
                     (miejscowość, data)                                                    (czytelny podpis uczestnika/opiekuna)* 

 

                                                                                 ……………………………………………… 
                                                                                                           (czytelny podpis rodzica/opiekuna)** 

 

* niepotrzebne skreślić 

** wymagany w przypadku udziału osoby niepełnoletniej  

 

KALUZULA INFORMACYJNA 

1. Administratorem danych osobowych zbieranych od uczestników jest Starosta Stalowowolski, działający 
poprzez inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: 
abi@stalowowolski.pl. 
2. Dane osobowe uczestników będą przetwarzane w celu promocji II Międzywojewódzkiego Konkursu 
Wiedzy „POZNAJ PRAWO BUDOWLANE”, poprzez ich umieszczenie na stronie internetowej Starostwa 
Powiatowego w Stalowej Woli i Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Stalowej Woli. 
3. Państwa dane przetwarzane są na podstawie Państwa zgody, która może zostać odwołana w formie 
pisemnej w każdej chwili. 
4. Dane przetwarzane będą do czasu cofnięcia zgody przez osobę, której dane dotyczą. 
5. Uczestnikom konkursu przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz z zastrzeżeniem 
przepisów prawa, przysługuje prawo do: 
a) sprostowania danych, 
b) usunięcia danych, 
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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. Organizatorzy oświadczają, iż dane uczestników konkursu nie będą przetwarzane w sposób 
zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu oraz nie będą przekazywane poza obszar EOG. 
8. Organizatorzy stosują środki techniczne i organizacyjne mające na celu należyte, odpowiednie do 
zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną zabezpieczenia powierzonych danych osobowych. 
Organizatorzy wdrożyli 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. 


