


I. Cele Olimpiady  

 upowszechnianie wiedzy i postępu rolniczego oraz idei ustawicznego kształcenia  

i doskonalenia się młodych rolników, 

 wyróżnianie i popularyzowanie młodych rolników, posiadających dużą wiedzę ekonomiczno-

rolniczą i umiejętności gospodarowania w warunkach wolnego rynku, 

 rozwijanie idei współzawodnictwa i konkurencji, 

 wyzwalanie oraz wzmacnianie współpracy młodych rolników z instytucjami rolniczymi  

i otoczeniem rolniczym w zakresie niezbędnym dla poprawy bytu rodziny wiejskiej, 

 propagowanie bezpiecznej pracy na wsi i ochrony środowiska naturalnego. 

 
II. Uczestnicy  

Uczestnikami Olimpiady mogą być osoby w wieku 18-35 lat, mieszkające na obszarach wiejskich, 

które: 

 prowadzą na terenie województwa warmińsko-mazurskiego lub zamierzają prowadzić 

samodzielnie gospodarstwo rolne lub 

 uczniowie i studenci warmińsko-mazurskich szkół/uczelni rolniczych 

 uczestnik etapu powiatowego może brać udział tylko w jednej olimpiadzie powiatowej 

 

W Olimpiadzie nie mogą brać udziału: 

- pracownicy służb doradztwa z zakresu rolnictwa, 

- nauczyciele szkół rolniczych, 

- laureaci trzech pierwszych miejsc Olimpiady Wiedzy Rolniczej, Ochrony Środowiska i BHP  

w Rolnictwie w roku 2018. 

 
 

III. Organizator 

Organizatorem Olimpiady jest Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą  

w Olsztynie (WMODR). 

 

IV. Przebieg Olimpiady  

Olimpiada przeprowadzana jest w dwóch zależnych od siebie etapach: powiatowym i wojewódzkim.  

1. Etap powiatowy:  

Organizuje i przeprowadza Kierownik PZDR, bądź osoba przez niego wskazana, w terminie 

od 15.03.2019 r. do 05.06.2019 r. 

Dopuszcza się możliwość przeprowadzenia etapu powiatowego Olimpiady dla dwóch 

powiatów łącznie (z udziałem uczestników z dwóch powiatów). 

O terminie etapu powiatowego Olimpiady należy powiadomić Dział Metodyki Doradztwa, 

Szkoleń i Wydawnictw (DMDW) na co najmniej tydzień przed planowanym terminem wydarzenia. 

Uczestnicy rozwiązują test pisemny składający się z 25 pytań.   
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Czas odpowiedzi:  30 minut 

Ocena odpowiedzi: prawidłowa  - 1 pkt  

                               nieprawidłowa  - 0 pkt  

Łącznie za poprawne odpowiedzi w teście uczestnik może otrzymać 25 pkt.  

Do etapu wojewódzkiego Olimpiady zostają zakwalifikowane osoby z lokatą I, II, III miejsce. 

W przypadku wystąpienia braku możliwości wzięcia udziału osób, które uzyskały I, II i III lokatę, 

uczestnikami etapu wojewódzkiego są osoby z kolejnych zdobytych miejsc, tj. od IV do VI miejsca. 

Test do etapu powiatowego DMDW przekaże właściwemu Powiatowemu Zespołowi 

Doradztwa Rolniczego na  2 dni przed planowanym terminem.  

 Osoba odpowiedzialna za organizację i przeprowadzenie etapu powiatowego jest zobowiązana 

do niezwłocznego przesłania do DMDW (do 5 dni od dnia przeprowadzenia) protokołu, listy 

obecności uczestników, a także sprawozdania z przebiegu etapu powiatowego Olimpiady. 

Kierownik PZDR wyznacza Komisję Oceniającą spośród pracowników danego PZDR oraz 

przedstawicieli lokalnych jednostek zaangażowanych w przebieg etapu powiatowego. Komisja 

Oceniająca sporządza protokół z etapu powiatowego Olimpiady (wzór - załącznik nr 1). 

Laureaci etapu powiatowego Olimpiady mogą otrzymać nagrody rzeczowe za pozyskanie, 

których odpowiada Kierownik PZDR, bądź osoba przez niego wskazana.  

Sponsorami nagród na etapie powiatowym mogą być: 

 Starostwo Powiatowe, Urzędy Gmin, 

 jednostki i firmy działające lokalnie na rzecz rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich.  

Organizator etapu powiatowego  Olimpiady może wydatkować kwotę 300 zł brutto ze 

środków WMODR z siedzibą w Olsztynie (w przypadku przeprowadzenia etapu powiatowego 

Olimpiady dla dwóch powiatów łącznie kwota pozostaje taka sama). Środki finansowe WMODR z 

siedzibą w Olsztynie, o których mowa powyżej, mogą być przeznaczone na nagrody rzeczowe lub 

poczęstunek dla uczestników etapu powiatowego.  
 

2. Etap wojewódzki:  

Organizuje i przeprowadza dział DMDW w dniu 19.06.2019 r. w siedzibie WMODR. 

Współorganizatorami etapu wojewódzkiego Olimpiady są: Kasa Rolniczego Ubezpieczenia 

Społecznego Oddział Regionalny w Olsztynie, Państwowa Inspekcja Pracy Okręgowy Inspektorat 

Pracy w Olsztynie oraz Warmińsko-Mazurska Izba Rolnicza. 

Część pisemna - obowiązuje wszystkich uczestników zakwalifikowanych do udziału w etapie 

wojewódzkim Olimpiady. Podczas eliminacji pisemnych każdy z uczestników udziela odpowiedzi na 

40 pytań testowych z zakresu produkcji roślinnej i zwierzęcej, ochrony środowiska i odnawialnych 

źródeł energii, organizacji i zarządzania gospodarstwem, Wspólnej Polityki Rolnej oraz Programu 

Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, ekonomicznej eksploatacji maszyn i urządzeń 

rolniczych, zasad podatku VAT, rozwoju przedsiębiorczości, bezpiecznej pracy przy obsłudze 
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maszyn, narzędzi i urządzeń rolniczych, zasad bezpiecznej obsługi zwierząt i wykonywania prac 

polowych. 

Czas odpowiedzi:  40 minut 

Ocena odpowiedzi: prawidłowa  - 1 pkt  

                               nieprawidłowa  - 0 pkt  

Łącznie za poprawne odpowiedzi w teście uczestnik może otrzymać 40 pkt. 

Część ustna - bierze w niej udział 6 uczestników, którzy w eliminacjach pisemnych uzyskali 

największą liczbę punktów. W przypadku równej liczby punktów dwóch lub więcej zawodników, 

stosuje się dogrywkę w formie ustalonej przez Komisję Oceniającą.  

W finale ustnym każdy uczestnik odpowiada na 4 pytania z wylosowanych zestawów. Czas 

odpowiedzi na pytanie:   do 5 minut 

Ocena odpowiedzi:  od 0 do 5 pkt. za odpowiedź na każde pytanie. 

Łączna liczba punktów (część pisemna i część ustna), jaką może uzyskać uczestnik wynosi 60. 

Zwycięzcą zostaje uczestnik, który uzyska najwyższą liczbę punktów. Jeżeli uczestnicy otrzymają tę 

samą liczbę punktów, wówczas pierwszeństwo uzyskuje ten uczestnik, który uzyskał większą liczbę 

punktów za test. Jeżeli to nie przyniesie rozstrzygnięcia - o pierwszeństwie decyduje dogrywka 

zorganizowana według propozycji Przewodniczącego Komisji Oceniającej.  

Dyrektor WMODR z siedzibą w Olsztynie powołuje Komisję Oceniającą, która sporządza 

protokół z przebiegu etapu wojewódzkiego Olimpiady (wzór - załącznik nr 2).   

 Sprawy sporne rozstrzyga Przewodniczący Komisji Oceniającej.  

 Zwycięzcy Olimpiady, zajmujący miejsca od I do VI, otrzymują nagrody pieniężne 

i dyplomy. Możliwe jest również przyznanie wyróżnień pozostałym uczestnikom zajmującym kolejne 

miejsca, w miarę posiadanych środków. Wartość i liczbę nagród ustala Organizator w porozumieniu 

ze Współorganizatorami oraz Sponsorami.  

Sponsorami nagród na etapie wojewódzkim są:  

 Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Olsztynie, 

 Państwowa Inspekcja Pracy Okręgowy Inspektorat Pracy w Olsztynie, 

 Warmińsko-Mazurska Izba Rolnicza, 

 Instytucje, organizacje, firmy działające w otoczeniu rolnictwa o zasięgu wojewódzkim. 

 

V. Postanowienia ogólne 
 Regulamin stanowi podstawę organizacji Olimpiady Wiedzy Rolniczej, Ochrony Środowiska  

i BHP w Rolnictwie w roku 2019. 
 Zasady udostępnienia regulaminu:  

 regulamin zostanie umieszczony na stronie internetowej WMODR, 

 regulamin zostanie przekazany właściwym Powiatowym Zespołom Doradztwa 
Rolniczego. 

 Przeprowadzający dany etap Olimpiady odpowiada za jego przygotowanie i przebieg. 
 Prace pisemne uczestników przechowywane są do końca następnego roku kalendarzowego. 
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 Laureaci konkursu otrzymają nagrodę pieniężną po potrąceniu kwoty zryczałtowanego 
podatku dochodowego w wysokości 10% od wartości nagrody, stanowiący podatek 

zryczałtowany zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 2 w związku z art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy z dnia 
26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U.2018.200 t.j., z późn.zm.). 

 Akceptacja regulaminu zadeklarowana poprzez zgłoszenie do Olimpiady Wiedzy Rolniczej, 
Ochrony Środowiska i BHP, oznacza wyrażenie zgody na przechowywanie i przetwarzanie 
przez Organizatora danych osobowych uczestnika podanych w liście obecności w zakresie 
niezbędnym do realizacji Olimpiady i ogłoszenia wyników, a w szczególności w celu 
komunikacji z uczestnikami, procedury nagradzania oraz w zakresie niezbędnym do 
upubliczniania  prac i informacji o przebiegu Olimpiady w ulotce i miesięczniku WMODR, na 
stronie internetowej Organizatora. 

 Klauzulę informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych stanowi załącznik nr 3 do 
niniejszego regulaminu.  
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Załącznik nr 1  

 
PZDR …………………………………                                DATA ……………………. 

 
 

Protokół z przebiegu etapu powiatowego 
Olimpiady Wiedzy Rolniczej, Ochrony Środowiska i BHP w Rolnictwie 

 
 
Sporządzony przez Komisję Oceniającą w składzie: 
 
Przewodniczący: ................................................................................................... 
 
Członkowie: 

1. ......................................................................................................... 

2. ......................................................................................................... 

3. ......................................................................................................... 

Do etapu powiatowego Olimpiady przystąpiło ….. osób (zgodnie z załączoną listą obecności). 
 
Na podstawie punktacji, wytypowano 3 osoby do etapu wojewódzkiego w dniu 19.06.2019 r. 
 

Lp. Nazwisko i imię Adres zamieszkania 
Dane do kontaktu 
(nr telefonu, e-mail) 

Punkty  
za test 

1.     

2.     

3.     

 

Podpisy Komisji: 

Przewodniczący: ................................................. 

 

Członkowie: 

1. ................................................. 

2. ................................................. 

3. ................................................. 
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Na podstawie uzyskanych wyników kolejność miejsc w etapie powiatowym 
jest następująca: 

 

Miejsce Nazwisko i imię Adres, Gmina 
Dane do kontaktu 
(nr telefonu, e-mail) 

Punktacja 
końcowa 

I 
 
 
 

   

II 
 
 
 

   

III 
 
 
 

   

IV 
 
 
 

   

V 
 
 
 

   

 
VI 

 

    

 
VII 

 

    

 

……………………………………. 

miejscowość, data 

 

 

Podpisy Komisji: 

Przewodniczący: ................................................. 

 

Członkowie: 

1. ................................................. 

2. ................................................. 

3. ................................................. 
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Zwycięzcom etapu powiatowego Olimpiady Wiedzy Rolniczej, Ochrony Środowiska  
i BHP w Rolnictwie przyznano następujące nagrody: 

Miejsce Nazwisko 
 i imię 

Nagroda Wartość Sponsor Podpis 

I 

 
 

    

   

   

II 

 
 

    

   

   

III 

 
 

    

   

   

IV 

 
 

    

   

   

V 

 
 

    
 
    

   

VI 

     

   

   

VII 

     

   

   
 

……………………………………. 

miejscowość, data  

Podpisy Komisji: 

Przewodniczący: ................................................. 

Członkowie: 

1…………………………….. 

2…………………………….. 

3…………………………….. 
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Załącznik nr 2 

 
Protokół z przebiegu etapu wojewódzkiego  

Olimpiady Wiedzy Rolniczej, Ochrony Środowiska i BHP w Rolnictwie, 
Olsztyn, 19.06.2019 r. 

 
Sporządzony przez Komisję Oceniającą w składzie: 
 
Przewodniczący:  .................................................................................................. 
 
Członkowie: 

1. ......................................................................................................... 
2. ......................................................................................................... 
3. ......................................................................................................... 
4. ......................................................................................................... 
5. ……………………………………………………………………. 
6. ……………………………………………………………………. 

 
 
Do eliminacji pisemnych przystąpiło ................ osób (zgodnie z załączoną listą obecności). 
Po eliminacjach pisemnych, na podstawie punktacji, jak w załączeniu, wytypowano ........ 
osób do finału ustnego. 

Oceny odpowiedzi uczestników w części ustnej etapu wojewódzkiego 
 

Lp. Nazwisko i imię 

Liczba 
punktów za 

część 
pisemną 

Część ustna Suma punktów 
za część 
pisemną 

i część ustną Liczba punktów za pytanie 
Razem 

punktów 
w części 
ustnej 1 2 3 4 

1.         

2.         

3.         

4.         

5.         

6.         

7.         
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Na podstawie uzyskanych wyników kolejność miejsc w etapie wojewódzkim 
jest następująca: 

 

Miejsce Nazwisko i imię Adres, Gmina 
Dane do kontaktu 
(nr telefonu, e-mail) 

Punktacja 
końcowa 

I 
 
 
 

   

II 
 
 
 

   

III 
 
 
 

   

IV 
 
 
 

   

V 
 
 
 

   

 
VI 

 

    

 
VII 

 

    

 

Olsztyn, 19.06.2019 r.  

 

 

Podpisy Komisji: 

Przewodniczący: ................................................. 

Członkowie: 

1. ................................................. 

2. ................................................. 

3. ................................................. 

4. ……………………………….. 

5. ……………………………….. 

6……………………………….. 
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Zwycięzcom etapu wojewódzkiego Olimpiady Wiedzy Rolniczej, Ochrony Środowiska  
i BHP w Rolnictwie przyznano następujące nagrody: 

Miejsce Nazwisko 
 i imię 

Nagroda Wartość Sponsor Podpis 

I 

 
 

    

   

   

II 

 
 

    

   

   

III 

 
 

    

   

   

IV 

 
 

    

   

   

V 

 
 

    
 
    

   

VI 

     

   

   

VII 

     

   

   
 

Olsztyn, 19.06.2019 r. 

Podpisy Komisji: 

Przewodniczący: ................................................. 

Członkowie: 

1. ................................................. 

2. ................................................. 

3. ................................................. 

4. ……………………………….. 
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5. ……………………………….. 

6……………………………….. 
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Załącznik  nr 3 do Regulaminu Olimpiady 
 

Informacja o przetwarzaniu danych dla członków komisji i uczestników Olimpiady Wiedzy Rolniczej, Ochrony 
Środowiska i BHP w Rolnictwie oraz innych osób, których dane osobowe pozyskano w związku z udziałem w 
Olimpiadzie Wiedzy Rolniczej, Ochrony Środowiska i BHP w Rolnictwie. 
 
 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa 
Rolniczego z siedzibą w Olsztynie, ul. Jagiellońska 91, 10-356 Olsztyn. 

2. Z administratorem danych można się skontaktować poprzez adres e-mail: administrator@w-modr.pl, 
telefonicznie pod numerem tel./fax: +48 89 535 76 84; +48 89 526 44 39 lub pisemnie pod adres siedziby 
administratora. 

3. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może Pani/Pan się skontaktować poprzez 
e-mail: inspektor@w-modr.pl, telefonicznie pod numerem tel./fax: +48 89 535 76 84; +48 89 526 44 39 
lub pisemnie pod adres siedziby administratora. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować 
we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw 
związanych z przetwarzaniem. 

4. Podane przez Panią/Pana dane osobowe niezbędne do udziału w Olimpiadzie Wiedzy Rolniczej, Ochrony 
Środowiska i BHP w Rolnictwie jako uczestnik lub członek komisji, będą przetwarzane na podstawie 
udzielonej przez Panią/Pana zgody (art.6 ust.1 pkt a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych). 

5. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału w Olimpiadzie Wiedzy Rolniczej, Ochrony 
Środowiska i BHP w Rolnictwie jako uczestnik lub członek komisji. Niepodanie danych uniemożliwi 
przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych, co jest równoznaczne z nierozpatrywaniem Pani/Pana 
zgłoszenia i tym samym niemożnością wzięcia udziału jako uczestnik lub członek komisji w Olimpiadzie 
Wiedzy Rolniczej, Ochrony Środowiska i BHP w Rolnictwie. 

6. Podane przez Panią/Pana dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane przez okres 5 lat od dnia 
wypłaty Województwu przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa środków  
z tytułu zrealizowania operacji. 

7. Pani/Pana dane mogą być udostępnione przez Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego  
z siedzibą w Olsztynie podmiotom: Województwu Warmińsko-Mazurskiemu oraz Agencji Restrukturyzacji  
i Modernizacji Rolnictwa.  Dane te mogą być również przekazane takim podmiotom, jak: Minister 
Finansów, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Komisja Europejska, organy kontroli skarbowej oraz innym 
uprawnionym przepisami prawa podmiotom.  

8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, 
ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia 
zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na 
podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

9. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, 
iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest niezgodne z prawem. 

10.  Pani/Pana dane osobowe w postaci wizerunku zawartego na zdjęciach mogą zostać upublicznione 
nieograniczonemu kręgowi odbiorców. Pani dane osobowe w postaci wizerunku będą przetwarzane do 
wycofania zgody. Wycofanie zgody spowoduje usunięcie Pani/Pana danych, jednak nie będzie obowiązku 
zebrania i zniszczenia materiałów wykorzystanych i rozpowszechnionych przed jej wycofaniem. 

11. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie 
profilowania. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane poza obszar Unii Europejskiej. 
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W celu zapewnienia realizacji Pani/Pana praw, przed wyrażeniem zgody prosimy  
o zapoznanie się z informacjami zawartymi w „Informacji o przetwarzaniu danych”.  

 
Zgoda na przetwarzanie danych 

 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą  
w Olsztynie, ul. Jagiellońska 91, 10-356 Olsztyn, moich danych osobowych w związku z udziałem  
w Olimpiadzie Wiedzy Rolniczej, Ochrony Środowiska i BHP w Rolnictwie.  
 

uczestnik: imię, nazwisko, adres, numer telefonu i numer PESEL 
 
członek komisji: imię, nazwisko, nazwa firmy/instytucji 
  

Informujemy, że Pani/Pana zgoda może być cofnięta w dowolnym momencie. Wycofanie zgody pozostaje bez 
wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.  
 
 
…………………………, ……………      ………………………………………. 
(Miejscowość i data)            (Czytelny podpis) 

 
 

Zgoda na wykorzystanie wizerunku 
 

Ja niżej podpisany, wyrażam zgodę na utrwalenie mojego wizerunku podczas realizacji Olimpiady Wiedzy 
Rolniczej, Ochrony Środowiska i BHP w Rolnictwie, w postaci zdjęć, filmów i nagrań przez Warmińsko-Mazurski 
Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie, ul. Jagiellońska 91, 10-356 Olsztyn oraz Województwo 
Warmińsko-Mazurskie z siedzibą w Olsztynie, ul. Emilii Plater 1, 10-562 Olsztyn. 

 
Zezwalam na nieodpłatne rozpowszechnianie mojego wizerunku w celach reklamowych, promocyjnych, 
marketingowych i informacyjnych związanych z prowadzoną działalnością. Niniejsza zgoda obejmuje takie formy 
rozpowszechniania jak: udostępnianie na stronie internetowej, w mediach społecznościowych, zamieszczanie 
wizerunku w wydawnictwach oraz materiałach promocyjnych i informacyjnych ww. instytucji. 

 
Niniejsza zgoda odnosi się do wielokrotnego, nieograniczonego czasowo i terytorialnie rozpowszechniania 
wizerunku. 
 
…………………………, ……………      ………………………………………. 
(Miejscowość i data)            (Czytelny podpis) 


