
Etap regionalny konkursu: "POZNAJ SWOJE PRAWA W PRACY"

W dniu 21 lutego 2020 roku pod naukowym patronatem Rektora Wyższej Szkoły Ekonomii, Prawa i Nauk
Medycznych w Kielcach,  przy współpracy z Kuratorem Oświaty w Kielcach Okręgowy Inspektorat  Pracy
przeprowadził regionalny etap ogólnopolskiego konkursu Państwowej Inspekcji  Pracy pod nazwą: „Poznaj
swoje prawa w pracy”.
W konkursie uczestniczyło 48 uczniów z 25 szkół ponadpodstawowych z województwa świętokrzyskiego.

Konkurs „Poznaj swoje prawa w pracy” przebiega w trzech etapach tj. szkolnym, regionalnym oraz centralny i
jest  organizowany dla uczniów szkół  ponadpodstawowych, które przystąpiły  do programu prewencyjnego
Państwowej  Inspekcji  Pracy  pod nazwą:  „Kultura  bezpieczeństwa”.  Celem programu oraz  konkursu  jest
popularyzacja wiedzy dotyczącej  ochrony pracy,  w tym przepisów bhp.  W roku szkolnym 2018/2019 do
programu przystąpiło 30 szkół ponadgimnazjalnych z terenu województwa świętokrzyskiego. Jesienią 2019
roku w szkołach przeprowadzone zostały eliminacje szkolne, w których uczestniczyło 980 uczniów.

 

Nad  prawidłowym  przebiegiem  etapu  regionalnego  czuwała  Okręgowa  Komisja  Konkursowa  pod
przewodnictwem  Nadinspektora  Pracy  Tomasza  Barańskiego.  Ponadto  w  skład  Komisji  wchodzili:  Ewa
Pietraszek – przedstawiciel  Kuratorium Oświaty w Kielcach, Maciej Klesyk  -  asystent WSEPiNM Kielce,
Stanisław Golmento – główny specjalista OIP Kielce, Paweł Tatarczuch – referent prawny OIP Kielce. Komisja
dokonała oceny testów wiedzy składających się z pytań jednokrotnego i wielokrotnego wyboru. Po ocenie
testów Komisja wyłoniła laureatów konkursu - trzy pierwsze miejsca oraz osoby wyróżnione.

Pierwsze miejsce w etapie regionalnym konkursu zajęła Kamila Zarychta z ZSE im. M. Kopernika w Kielcach,
II miejsce zajęła Martyna Bentkowska z I LO w Jędrzejowie, a III miejsce przypadło Nikoli  Kasiak z ZSR w
Cudzynowicach. Wyżej wymienione uczennice będą reprezentować Województwo Świętokrzyskie podczas
etapu centralnego konkursu, który odbędzie się w Warszawie w miesiącu kwietniu bieżącego roku.

 

Laureaci  trzech pierwszych miejsc otrzymali  atrakcyjne nagrody rzeczowe. Pozostali  uczestnicy otrzymali
dyplomy oraz upominki ufundowane przez Okręgowy Inspektorat Pracy, Wyższą Szkołę Ekonomii Prawa i
Nauk  Medycznych  w  Kielcach  i  Kuratorium  Oświaty  w  Kielcach.  Opiekunowie  uczniów  otrzymali  listy
gratulacyjne od Okręgowego Inspektora Pracy w Kielcach. Ponadto Wyższa Szkoła Ekonomii Prawa i Nauk
Medycznych w Kielcach dla 3 uczniów ufundowała promesy na bezpłatne studiowanie w pierwszym roku na
uczelni. Nagrody, dyplomy i wyróżnienia dla laureatów i listy gratulacyjne dla opiekunów wręczyli : Jan Jóźwik
–  Zastępca  Okręgowego  Inspektora  Pracy,  Kazimierz  Mądzik  –  Świętokrzyski  Kurator  Oświaty,  Ewa
Pietraszek – przedstawiciel Kuratorium Oświaty, dr Krzysztof Wątorek – Prorektor Dziekan Wydziału Prawa i
Bezpieczeństwa  WSEPiNM   w  Kielcach  i  Tomasz  Barański  –   Nadinspektor   pracy  OIP  Kielce  –
Przewodnicząca Okręgowej Komisji Konkursowej. 

Na zakończenie spotkania Pan Jan Jóźwik przekazał gratulacje dla laureatów, a pozostałym uczestnikom i
nauczycielom złożył serdeczne podziękowania za udział w konkursie Państwowej Inspekcji Pracy.


