
REGULAMIN OLIMPIADY 

„BADANIA FIZYKALNE W PIELĘGNIARSTWIE” 

  

§ 1 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

1. Olimpiada „Badania fizykalne w pielęgniarstwie” skierowana jest do studentów 

pierwszego stopnia kierunku pielęgniarstwo. 

2. Celem Olimpiady jest promowanie wśród studentów kierunku pielęgniarstwo znaczenia 

badań fizykalnych w zawodzie pielęgniarki/pielęgniarza. 

3. Źródłem finansowania Olimpiady są środki własne organizatorów oraz środki uzyskane 

od sponsorów, w tym darowizny od osób prawnych i osób fizycznych. 

4. Podstawowe obowiązki organizatorów i uczestników Olimpiady wynikają z niniejszego 

regulaminu. 

5. Olimpiada zostanie przeprowadzona z zachowaniem reżimu sanitarnego według 

wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego. 

§ 2 

ORGANIZATOR 

 

1. Organizatorami Olimpiady „Badania fizykalne w pielęgniarstwie” jest Wydział Nauk o 

Zdrowiu Collegium Mazovia Innowacyjnej Szkoły Wyższej w Siedlcach oraz PZWL 

Wydawnictwo Lekarskie ( nursing.com.pl)  

2. Organizatorzy odpowiadają za organizację i przebieg Olimpiady, a do sprawowania 

nadzoru merytorycznego powołają Komitet Naukowy. 

3. W skład Komitetu Naukowego wchodzi, jeden przedstawiciel z pośród Konsultantów 

Krajowych w dziedzinie pielęgniarstwa, jeden przedstawiciel Naczelnej Rady 

Pielęgniarek i Położnych, jeden przedstawiciel Polskiego Towarzystwa 

Pielęgniarskiego, jeden przedstawiciel Uczelni kształcącej studentów na kierunku 

pielęgniarstwo, po jednym przedstawicielu Organizatorów. 

4. Organizatorzy spośród osób wchodzących w skład Komitetu Naukowego wskazują 

przewodniczącego. 

5. Do obowiązków przewodniczącego Komitetu Naukowego należy czuwanie nad 

prawidłowym przebiegiem drugiego i trzeciego etapu Olimpiady. 

6. Organizatorzy odpowiadają za przygotowanie zadań na drugi i trzeci etap Olimpiady. 

 

 

 

§ 3 

UCZESTNICY OLIMPIADY 

1. Do udziału w Olimpiadzie może przystąpić nie więcej niż jeden student pierwszego 

stopnia kierunku pielęgniarstwo z Uczelni prowadzącej kształcenie na kierunku 

pielęgniarstwo. 



2. Uczestnicy Olimpiady zobowiązani są do: 

2.1. Przestrzegania niniejszego Regulaminu i terminarza Olimpiady. 

2.2. Wypełnienia przed przystąpieniem do Olimpiady oświadczenia o wyrażeniu zgody 

na publikowanie danych osobowych. 

2.3. Informowania Organizatora o rezygnacji z udziału w Olimpiadzie. 

3. Uczestnik Olimpiady ma prawo wglądu do wyników drugiego etapu Olimpiady. 

4. Koszt podróży na drugi etap Olimpiady ponosi uczestnik lub Uczelnia, która 

zgłosiła uczestnika. 

 

§ 4 

ORGANIZACJA OLIMPIADY 

1. Olimpiada jest o zasięgu ogólnopolskim. 

2. Zakres tematyczny Olimpiady jest zgodny ze standardem kształcenia na studiach 

pierwszego stopnia na kierunku pielęgniarstwo. Jednak organizatorzy zakładają, że 

uczestnicy Olimpiady wykażą się umiejętnością samodzielnego przyswajania wiedzy 

wykraczającej poza wymogi standardu kształcenia. 

3. Olimpiada organizowana jest w trzech etapach: etap pierwszy, etap drugi i etap trzeci. 

4. Etap pierwszy Olimpiady przeprowadza według własnych kryteriów Uczelnia, która 

zgłasza studenta do etapu drugiego. 

5. Kartę zgłoszenia uczestnika do etapu drugiego Olimpiady należy przesłać do dnia 31 

maja 2022 r. na adres e-mail:tandrukhiv@mazovia.edu.pl 

6. Etap drugi i etap trzeci Olimpiady odbędzie w dniu 23 czerwca 2022 r. w siedzibie 

Collegium Mazovia Innowacyjnej Szkoły Wyższej przy ul. Sokołowskiej 161 w 

Siedlcach. 

7. Olimpiada rozpocznie się o godzinie 10.00 

8. Etap drugi polega na rozwiązaniu testu pisemnego składającego się ze 150 pytań 

jednokrotnego wyboru i będzie trwał 120 min. od chwili rozdania testów. 

9. Podczas drugiego etapu Olimpiady obowiązuje bezwzględny zakaz wnoszenia na salę 

gdzie odbywa się test telefonów komórkowych i innych sprzętów elektroniczny i 

korzystania z nich. Złamanie tego obowiązku dyskwalifikuje uczestnika z 

kontynuowania rozwiązywania testu. 

10. Zadania testowe ocenia się według zasady 0/1, błędna odpowiedź lub jej brak 0 pkt., 

prawidłowa odpowiedź 1 pkt. 

11. Wyniki drugiego etapu ogłasza się uczestnikom w dniu Olimpiady. 

12. Do etapu trzeciego zakwalifikuje się 6 osób z największą ilością punktów, niezbędne 

jednak jest uzyskanie minimum 70% poprawnych odpowiedzi (tj. 105 pkt.). 

13. W sytuacji, gdy największą, ale taką samą ilość punktów otrzyma więcej niż 6 osób, 

wówczas do trzeciego etapu zostanie zakwalifikowana większa ilość osób. 

14. Trzeci etap Olimpiady zostanie przeprowadzony w tym samym dniu co etap drugi i 

polega na ustnej odpowiedzi na pytania z wylosowanego zestawu pytań przed 

powołanym Komitetem Naukowym. 

15. Zestaw zawiera 3 pytania, za każde pytanie uczestnik trzeciego etapu Olimpiady może 

uzyskać od 0 do 2 pkt. Łącznie może uzyskać 6 pkt. 

16. Spośród uczestników zakwalifikowanych do trzeciego etapu Komitet Naukowy wyłoni 

zwycięzcę pierwszego, drugiego i trzeciego miejsca. 

17. Laureaci Olimpiady otrzymają dyplomy i nagrody książkowe 



§ 5 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

1. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany terminu i formy drugiego i trzeciego 

etapu Olimpiady. 

2. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do opublikowania listy zwycięzców. 

3. Zgłoszenie udziału w Olimpiadzie oraz wzięcie w niej udziału oznacza akceptację 

warunków niniejszego Regulaminu. 

4. Administratorem danych osobowych Uczestników olimpiady jest Collegium Mazovia 

Innowacyjna Szkoła Wyższa w Siedlcach ul. Sokołowska 161, 08-110 Siedlce, zwana 

dalej Collegium Mazovia w Siedlcach. 

 

 

 

 

 


