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Zatwjerdzam

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
działając na podstawie ań. 63 ust.1 ustawy z dnia 20 gnrdnia 1990 o ubezpieczaniu społecznym

rolników (Dz. U. z2017,poz.2336) ogłasza

XVI OGÓLNOKRAJOWY KONKURS BEZPIECZNE GOSPODARSTWO ROLNE

Kategońa: gospodarstwa indywidualne

Patronat Honorowy Prezydenta Rzeczlpospolitej Polskiej Andrzeia Dudy

Patronat medialny: Telewizja Polska Program l - w programie Agrobiznes, Telewizja

Irrterakr_r.wna portaiu rolnego AgroNews.com.pl, dwutygodnik AGRO SERWIS. dwumiesięczrrik

Bez Pfuga - mĘazyn technik bezorkowy,ch. Tygodnik Poradnik Rolniczy, wydawnictwa: Agro

Profil, Wieści Rolnicze, Rolniczy Przegląd Techniczny, Agrotechniką AGRO-Magazyn ludzi

przedsiębiorczych, oraz Agrobaca - topTraktor.pl i Gospodarz.pl Twój Pońal Rolniczy.

REGULAMIN KONKURSU
§1

cel konkursu

Celem Konkursu jest promocja zasad ochrony zdrowia i życia w gospodarstwach rolnych.
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Organizatorzy Konkursu

l. Ministerstwo Rolńctwa i Roałoju Wsi.

2. Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

3. Państwowa Inspekcja Pracy,

4. Agencja Restrukturyzacji i Modemizacji Rolnictwa.

5. Współorganizatorami Konkursu mogą równieź zostać insłtucje i organizacje działające

rla tzecz poprawy bezpieczeństwa na terenach wiejskich. a także inne podmioty, które

zgłosiĘ chęć współpracy na poszczególnycfu ętapą6[ koŃursu.



§3
Uczestnicy i zgłoszenie udziału w Konkursie

1. Do Konkursu mogą byó zglaszarre gospodarstwa, których właścicielami

pełnoletnie, prowadzące produkcyjną działalność rolńcą i ubezpieczone

(przynaj mniej jeden z właścicieli).

W KoŃursie nie mogą uczestniczyć gospodarstwą które juz zdobyły miano

najbezpieczniejszego gospodarstwa w krają rj. nryctęzcy poprzednich edycji

Ogólnokajowego KoŃursu Bezpieczne Gospodarstwo Rolne. Przez okes kolejnych

pieciu lat udziafu w konkwsie nie mogą braó zdobwvcv II i III mieisca w finale

kajorłym. a przez okes dwóch kolejnych lat nie mogą brać udziału gospodarstwa

sklasyfikowane w etapach regionalnych i woięwódzkich na mięiscach I-I1I.

Zgłoszenta dokonuje się na formularzu, który stauowi załącznik nr l do Regulaminu.

Wypełniony i podpisany formularz należy ńoĘć w najbliższej Placówce Terenowej iub

Oddziale Regionalnym KRUS lub za pośrednictwem poczty w nieprzekraczalnym terminie

do 3l marca 2018 r. Za dŃę Ąożeńa zgloszsńa za pośrednictwem poczĘ przyjmuje się datę

nadania w placówce operatofa pocżowego (data sternpla pocaowego).

Formularze zgłoszeniowe dostępne są w PT i OR KRUS oraz na stronie intemetowei

KRUS.

§4
Kryteria oceny

Podstawą oceny gospodarstw są stwierdzone w nich zagrożenia.

Komisje regionalna i wojewódzka odnotowują zagrożenia w ..Arkuszu oceny

gospodarstwa" (załącmik nr 2 Regulaminu).

Przy ocenie brane są pod uwagę przede wsąvstkim:

1) organizacja obejścia i podwórza gospodarstwa,

2) ład i porządek w obrębie podwórzą zabudowań i stanowisk pracy,

3) stan techniczny budynków inwentarskich i gospodarczych,

4) stan techniczrry maszyn. urządzeń i narzędzi stosowanych w gospodarstwie rolnym,

5) warmki obsfugi i bytowania zwierząt gospodarskich,

6) wlposa:żenie w ubrania robocze i środki ochrony osobistej,

7) przechowlłvanie środków ochrony roślin i innych substancji niebezpiecznych.

8) estetykagospodarstw.

9) zastosowane roz,łvięańa organizacyjne, technologiczne i techniczne wpływające

na bezpieczeństwo osób pracujących i przebywających w gospodarstwie rolnym.
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§5
Organizacja Konkursu

Postanowienia ogólne.

1 ) Konkurs zostanie ogłoszony w lutym 2018 roku.

Konkurs ma charakter ogólnokajowy i przebiega w trze§h etapach.

Za pnebieg poszczególnych etapów odpońedzialne są komisje konkusow€.

2) Regionalną i wojewódzką komisję powofuje dyrektor OR KRUS w porozumieniu

z kierownikami PT i współorganizatorami.

3) Centralną Komisję Konkursową powofuje Prezes KRUS na wniosek Dyrektora Bilira
Prewencji. Komisja ta nadzoruje przebieg KoŃursu, odpowiada za przeprowadzenie

etapu krajowego.

4) Komisje koŃursowe etapu regionalnego i wojewódzkiego wizytują gospodarstwa_

wyłaniają laureatów poszczególnych etapów, sporządzają protokó}y z posiedzenia

komisji i przesyłają kopie do komisji konkursowei w_yższego szczelia wraz
z ,,A(kuszami oceny gospodarstwj' i dokumentac.ją zdjęciową gospoddrstw

zwycięzców danego etapu.

5) Organizatorzy poszczególnych etapów KoŃursu wspófuczestniczą w pokrywaniu

kosaów organizacyjnych i zakupu nagród na 7rsadach uzgodńonych ze sobą.

organizatorzy mogą pozyskiwać nagrody od fundatorów.

6) Placówki Terenowe/OddziĄ Regionalne KRUS oraz Biuro Prewencii Centrali Kasy
pełnią odpowiednio rolę seketariatów komisji konkursowych iudostępniają swoje

adresy do korespondencji związanej z Konkursem.

Rozstrzygnięcie Konkursu.

1) Etap regionalny Konkursu trwa od dnia jego ogłoszenia i nie dłużej niż do 25 maja
2018 roku. Obejmuje zasięgiem obszar działania wyznaczony przez Dyrektora

Oddziafu Regionalnego, Liczba uczestników jest nieograniczona. Komisja Regionalna

wyłania maksymalnie trzech laureatów i przekazuje do 3l maja 2018 roku
dokumentację gospodarstw do komisji wojewódzkiej.

2) Etap wojewódzki Konkursu trwa nie dfużej niż do 15 czerwca 2018 roku.

Uczestniczą w nim laweaci etapów regionalnych.

3) Komisja wojewódzka zapoTa:e się z nadesłanymi ,,Arkuszami ocen gospodarstw"

i dokumentacją zdjęciową. Przeprowadza wizltacje gospodarstw i ponownie ocenia
gospodarstwa wg ,*Ąrkusza oceny gospodarstwa". Wyłania zwycięzcę etapu

wojewódzkiego Konkursu i przesyła do 22 czerwca 2018 roku do Centralnej Komisji
Konkursowej .,Arkusze oceny gospodarstwa" wTaz z protokołem z posiedzenia

wojewódzkiej Komisji Konkursowej, dokumentacją zdjęciową z etapu regionalnego

i woj ewódzkiego.

4) Centralna Komisja Konkursowa zapoznąje się z dokumentacją z etapu regionalnego

i wojewódzkiego. a w lipcu 2018 roku przeprow,adza wizytacje 16. gospodarsiw -



zwycięzców etapów wojewfizkich koŃursu, a następnie w oparciu o własną ocenę

udokumentowaną, m.in. zdjęciami, wyłania zwycięzcę - właściciela/i

rrajbezpieczniejszego gospodarstwa w kraju i kolejnych laureatów finału konkursu.

Z posiedzenia Centralnej Komisji KoŃursowej zostaje sporządzony protokół

końcowy.

3. Postanowieniakońcowe.

1) centralna komisja konkursowa określa miejsce i termin podsumowania konkursu,

sposób i termin ogłoszenia wyników oraz decyduje o przyznaniu nagód właścicielom

gospodarstw uczesmiczących w finale krajowym.

2) warunkiem odbioru nagród przez laureatów wszystkich etapów jest uiszczenie

podatku dochodowego od osób fizycznych zgodnie z ustawą z dnia 26 lipca 1991 roku

o podatku dochodowym od osób frzycznych (Dz. U. z2016 r., poz. 2032 z późn, zm,),

3) sposób przekazania nagród zostanie uzgodniony indylvidualnie pomiędzy fundatorami

nagród a iaureatami.

4) Laureaci konkursu zobowiązani są do osobistego uczestnictwa w finałach

poszczególnych etapów Konkursu i pokycia we własnym zakresie związanych z tym

kosżów.
5) w sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie ostateczne decyzje

podejmuje Centralna Komisja Konkursowa.

War§zawa, luĘ 2018 roku.


