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ZADANAIE 1
Koszty związane z zapewnieniem bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników nie mogą
w żadnym przypadku obciążać pracowników.
A) TAK
B) NIE
ZADANIE 2
Pracodawca powinien zapewnić każdemu pracownikowi odbycie odpowiedniego szkolenia
dotyczącego bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, a w szczególności przekazania mu informacji
i instrukcji do danego stanowiska lub wykonywanej pracy.
A) w przypadku przeniesienia lub zmiany pracy
B) w przypadku wprowadzenia nowej technologii
C) przy zatrudnieniu
D) wszystkie powyższe odpowiedzi są prawidłowe
ZADANIE 3
Rada Europy jest organizacją międzynarodową o zasięgu lokalnym ograniczającym się do
Europy.
A) Tak
B) Nie
ZADANIE 4
Celem jest działanie w kierunku jedności europejskiej przez inicjatywy na rzecz demokracji,
praw człowieka, a także rozwijanie świadomości i kultury europejskiej.
A) Unia europejska
B) Rada Europy
C) Międzynarodowa Organizacja Pracy
ZADANIE 5
Podstawowym kierunkiem działania Rady Europy jest tworzenie norm prawnych,
stanowiących instrument oddziaływania w celu budowania sprawiedliwego ładu społecznego
w poszczególnych państwach, w skali międzynarodowej.
A) Tak
B) Nie

Zadanie 6
Działalność normatywna Międzynarodowej Organizacji Pracy nie ogranicza się jednak do
wąsko rozumianego prawa pracy, lecz wkracza w dziedzinę ubezpieczeń społecznych, a także
polityki społecznej i ekonomicznej.
A) Tak
B) Nie
Zadanie 7
Podstawowym aktem normatywnym uchwalanym przez Konferencję Ogólną MOP są:
A) Zlecenia
B) Konwencje
C) Odpowiedź a i b są prawidłowe
Zadanie 8
Reguluje ona zadania stron uczestniczących w tworzeniu bezpiecznych i higienicznych
warunków pracy w zakładzie pracy.
A) Rada Europy
B) Unia Europejska
C) Międzynarodowa Organizacja Pracy
Zadanie 9
W której części konwencji MOP określone zostały zadania pracodawców w zakresie
zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników w miejscu pracy.
A) W pierwszej części konwencji
B) W drugie części konwencji
C) W trzeciej części konwencji
D) W pierwszej i w czwartej części konwencji

