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Regulamin konkursu  

 „Wielkopolski Kierowca Zawodowy”  
I. Postanowienia ogólne  

1. Niniejszy Regulamin określa Organizatora Konkursu, zasady prowadzenia 
Konkursu, procedurę kwalifikacji zgłoszeń uczestników oraz zasady 
przyznawania nagród.  

2. Konkurs „Wielkopolski Kierowca Zawodowy” (zwany dalej „Konkursem”), 
organizowany jest przez Ogólnopolski Związek Pracodawców Transportu 
Drogowego przy merytorycznym wsparciu Wojewódzkiego Inspektoratu 
Transportu Drogowego w Poznaniu oraz Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu 
Drogowego w Poznaniu objęty Honorowym Patronatem Głównego Inspektora 
Transportu Drogowego.  

3. W Konkursie mogą wziąć udział wyłącznie kierowcy wykonujący przewozy 
drogowe osób lub rzeczy, czynni zawodowo, posiadający ważną kategorię 
prawa jazdy C+E lub D, zatrudnieni na podstawie umowy o pracę lub umowy 
cywilnoprawnej w podmiotach wykonujących przewóz drogowy, a także 
przedsiębiorcy będący osobami fizycznymi prowadzącymi działalność 
gospodarczą w zakresie przewozu drogowego i osobiście kierujący pojazdami 
mających siedzibę na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, z zastrzeżeniem ust. 
4.   

4. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest brak, w okresie od 1 stycznia 2017 
roku do dnia zgłoszenia udziału w konkursie, naruszeń związanych z ruchem 
drogowym i z transportem drogowym u danego kierowcy tj. kandydat nie 
popełnił w tym okresie wykroczenia związanego z naruszeniem przepisów 
z zakresu ruchu drogowego i transportu drogowego, stwierdzonego przez 
uprawnione organy kontrolne w Rzeczypospolitej Polskiej. Decydujące w tym 
przedmiocie będą dane zawarte w Centralnej Ewidencji Naruszeń oraz 
Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców.  

5. Zgłoszenia do Konkursu odbywać się będą w terminie ustalonym przez komisję 
konkursową, o której mowa w punkcie VI ust. 1 niniejszego regulaminu na 
podstawie wypełnionych kart zgłoszeniowych dostępnych na stronie 
internetowej Ogólnopolskiego Związku Pracodawców Transportu Drogowego 
www.ozptd.pl w zakładce „Konferencja 2017” oraz Wojewódzkiego 
Inspektoratu Transportu Drogowego w Poznaniu pod adresem 
www.witdpoznan.pl/konkurs.  

6. W przypadku dużej liczby zgłoszeń osób do konkursu, w konkursie weźmie 
udział maksymalnie 100 uczestników. Decydująca w tym przypadku będzie 
kolejność zgłoszenia przez poszczególnych kandydatów.  
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7. Uczestnictwo w konkursie jest bezpłatne. Koszty dojazdu do miejsc 
wyznaczonych przez komisję konkursową ponosi dany uczestnik konkursu.  

II. Cele Konkursu  
1. Podnoszenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym, poprzez popularyzację 

przepisów Prawa o ruchu drogowym i innych regulacji prawnych związanych 
z transportem drogowym wśród kierowców zawodowych oraz doskonalenie 
techniki jazdy.  

2. Pobudzenie inicjatyw w zakresie podnoszenia kwalifikacji zawodowych, 
krzewienie idei trzeźwości, podnoszenie kultury i sprawności ruchu drogowego.  

III. Czas trwania konkursu  
1. Konkurs odbędzie się dnia 08 czerwca 2017 roku w godz. 8.00 – 15.30. 

w SOBIESŁAW ZASADA CENTRUM Bednary 17, 62-010 Pobiedziska  
IV. Przebieg konkursu  

1. Część I - część teoretyczna polega na poprawnym udzieleniu odpowiedzi 
w zestawie pytań testowych jednokrotnego wyboru obejmujących swą 
tematyką znajomość następujących przepisów:  

 rozporządzenia (WE) nr 561/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady 
z dnia 15 marca 2006 r. w sprawie harmonizacji niektórych przepisów 
socjalnych odnoszących się do transportu drogowego oraz zmieniające 
rozporządzenia Rady (EWG) nr 3821/85 i (WE) 2135/98, jak również 
uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 3820/85 (Dz. U. UE. L. 2006. 
102. 1),  

 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. 
2017 poz. 128 ze zm.),  

 rozporządzenia Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i 
Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów 
drogowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 170, poz. 1393 ze zm.),  

 rozporządzenie Ministra infrastruktury i budownictwa z dnia z dnia 31 
grudnia 2002 r w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz 
zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2016 r. poz. 2022, z późn. 
zm.), 

 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2016 
r. poz. 1907, z późn. zm.)  

 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2016 r. 
poz. 1440, z późn.zm.).  

2. Część II - części praktyczna - finał konkursu - przystępuje ustalona przez komisję 
konkursową liczba uczestników, nie więcej jednak niż 18 najlepszych 
uczestników po części teoretycznej, po 9 osób z kat. C+E oraz z kat. D.  
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3. Organizatorzy zapewniają pojazdy dla uczestników konkursu, którymi zostanie 
przeprowadzona część praktyczna oraz zapewnią, że pojazdy te będą sprawne 
technicznie, posiadać ważny wpis badania technicznego w dowodzie 
rejestracyjnym oraz ważne ubezpieczenie OC posiadacza pojazdu.  

4. Organizatorzy nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za ewentualne szkody 
i straty powstałe tak w stosunku do kierowców uczestniczących w konkursie jak 
i kierowanych przez nich pojazdów, a także szkody spowodowane przez 
kierowców uczestniczących w konkursie bezpośrednio lub pośrednio 
w stosunku do osób trzecich i ich mienia w czasie trwania konkursu.  

5. Uczestnicy finału konkursu wyrażają zgodę na poddanie się przed częścią 
praktyczną konkursu badaniu alkomatem oraz na sprawdzenie ważności 
uprawnienia dokumentu prawo jazdy.  

V. Punktacja i klasyfikacja  
Punktacja i klasyfikacja uczestników odbywać się będzie na podstawie „zasad 
punktacji i klasyfikacji uczestników” ustalonej przez komisję konkursową 
każdorazowo dla danej edycji konkursu i opublikowanej na stronie internetowej 
Ogólnopolskiego Związku Pracodawców Transportu Drogowego oraz 
Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Poznaniu. Zasady te 
zostaną omówione dla kandydatów w dniu konkursu.  

VI. Komisja Konkursowa  
1. Komisja Konkursowa powoływana jest przez Organizatorów Konkursu dla danej 

edycji konkursu i składa się z trzech osób:  
a) przedstawiciela Ogólnopolskiego Związku Pracodawców Transportu 

Drogowego w Warszawie; 
b) przedstawiciela Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w 

Poznaniu,   
c) przedstawiciela Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Poznaniu,  

2. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmiany składu Komisji Konkursowej. 
Zmiana składu Komisji nie będzie miała wpływu na ważność i prawidłowość 
przeprowadzenia Konkursu.  

3. Do zadań Komisji należy:  
a) czuwanie nad prawidłową organizacją i przebiegiem Konkursu,  
b) ustalenie zasad punktacji i klasyfikacji uczestników,  
c) ocena uczestników w części teoretycznej i praktycznej oraz wyłonienie 

zwycięzcy konkursu.  
  

VII. Ogłoszenie wyników Konkursu  
1. Zwycięzca Konkursu otrzyma tytuł „Wielkopolski Kierowca Zawodowy roku 

YYY”, gdzie „YYY” oznacza rok danej edycji konkursu dla danej kategorii.  
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2. Ogłoszenie wyników Konkursu oraz wręczenie nagród i upominków 
okolicznościowych Wielkopolskiemu Kierowcy Zawodowemu, odbędzie po 
zakończeniu wszystkich konkurencji. Informacja o wynikach Konkursu zostanie 
zamieszczona na stronie Ogólnopolskiego Związku Pracodawców Transportu 
Drogowego oraz Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w 
Poznaniu.  

VIII. Dane osobowe Uczestnika Konkursu  
1. Poprzez zgłoszenie uczestnictwa w Konkursie w trybie określonym 
w dziale I pkt. 3-5 Regulaminu, uczestnik Konkursu wyraża zgodę na 
przetwarzanie i przechowywanie swoich danych osobowych wyłącznie w celu 
związanym z przeprowadzeniem i rozstrzygnięciem Konkursu zgodnie z ustawą 
z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 
922). 

2. Danymi osobowymi przetwarzanymi i przechowywanymi w zakresie 
niezbędnym do przeprowadzenia i rozstrzygnięcia Konkursu są: wizerunek, imię 
i nazwisko, PESEL, adres do korespondencji, adres e-mailowy, nr telefonu, 
informacja czy uczestnik popełnił wykroczenie z zakresu przepisów transportu 
drogowego, które zostało stwierdzone przez uprawnione organy kontrolne 
w Rzeczypospolitej Polskiej oraz miejsce zatrudnienia Uczestnika Konkursu.   

3. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do opublikowania na stronie 
internetowej Ogólnopolskiego Związku Pracodawców Transportu Drogowego 
oraz Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Poznaniu danych 
osobowych Uczestnika Konkursu typu: imię, nazwisko oraz wizerunek, a także 
miejsce zatrudnienia w celu przedstawienia wyników Konkursu. 
Administratorem danych osobowych będzie Ogólnopolski Związek 
Pracodawców Transportu Drogowego.  

4. Każdej osobie przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą, 
zawartych w zbiorach danych, a zwłaszcza prawo do żądania uzupełnienia, 
uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego 
wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, 
nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są 
już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.  

IX. Postanowienia końcowe   
1. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do dokonywania z ważnych powodów 

zmian postanowień Regulaminu, a także do zawieszenia, przerwania, 
odwołania, skrócenia lub przedłużenia Konkursu. Wszelkie zmiany obowiązują 
z chwilą ich opublikowania na stronie internetowej OZPTD oraz WITD 
w Poznaniu.  
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2. Poprzez zgłoszenie uczestnictwa w Konkursie w trybie określonym w dziale I 
pkt. 3-5, Regulaminu, Uczestnik Konkursu wyraża jednocześnie zgodę na 
postanowienia Regulaminu.  

3. Informacje o konkursie, w tym niniejszy regulamin, dostępne są przez cały okres 
trwania Konkursu na stronie internetowej www.ozptd.pl oraz 
www.witdpoznan.pl/konkurs.  

4. Sprawy sporne rozstrzygane będą w pierwszej kolejności na drodze 
polubownych ustaleń przez Komisję konkursową.  

5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy 
Kodeksu Cywilnego.  

6. Wszelkie spory wynikłe między Organizatorem Konkursu a Uczestnikiem 
Konkursu rozpatrywane będą przez sąd właściwy dla siedziby Organizatora.  
  


