Załącznik Nr 1 do
Zarządzenia Nr 1/2010

REGULAMIN
MAZOWIECKIEGO KONKURSU WIEDZY Z ZAKRESU BEZPIECZEŃSTWA,
HIGIENY PRACY I EKOLOGII W ROLNICTWIE
DLA ROLNIKÓW I SOŁTYSÓW

§1
Cel Konkursu
Celem Konkursu Wiedzy z zakresu bezpieczeństwa, higieny pracy i ekologii w
rolnictwie jest:
1) upowszechnianie wśród ubezpieczonych rolników wiedzy z zakresu ekologii,
ochrony zdrowia i Ŝycia w gospodarstwach rolnych,
2) zapobieganie wypadkom w gospodarstwach rolnych oraz zmniejszanie skutków
degradacji środowiska naturalnego spowodowanego działalnością rolniczą.
§2
Organizator i Współorganizatorzy Konkursu
1. Głównym Organizatorem Konkursu jest Oddział Regionalny KRUS Warszawa.
2. Współorganizatorami Konkursu są:
1) Starostwa Powiatowe, które zgłoszą swój akces,
2) Media (prasa, radio, telewizja), które zgłoszą swój akces,
3. Współorganizatorami Konkursu mogą takŜe zostać inne instytucje (tj.Urzędy Gmin)
i organizacje działające na rzecz poprawy pracy w gospodarstwach rolnych oraz
producenci maszyn i urządzeń rolniczych o ile zadeklarują swój udział w
organizacji Konkursu.
§3
Uczestnicy i zgłoszenia w do Konkursu
1. Udział w konkursie mogą brać osoby pełnoletnie prowadzące rolniczą działalność
produkcyjną.
2. Termin zgłoszenia upływa z dniem 10 maja.
3. Zgłoszenia do Konkursu na formularzu - załącznik Nr 1 do Regulaminu moŜna
składać do najbliŜszej Placówki Terenowej KRUS.
4. Formularze zgłoszeniowe dostępne są w Placówkach Terenowych KRUS, w
przedstawicielstwach innych współorganizatorów (oraz na stronach internetowych).
§4
Warunki i organizacja Konkursu
1. Konkurs ma charakter wojewódzki i jest organizowany corocznie. Przebiega w
dwóch etapach: PT KRUS (Placówki Terenowej KRUS) i wojewódzkim. Za
przebieg poszczególnych etapów Konkursu odpowiedzialne są Komisje
Konkursowe.
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2. Nad prawidłowym przebiegiem poszczególnych etapów Konkursu czuwać będą
Komisje Konkursowe złoŜone z przedstawicieli Organizatora i Współorganizatorów
w składach co najmniej trzyosobowych, którym będą przewodniczyć
przedstawiciele KRUS.
3. Do zadań Komisji Konkursowych naleŜy: czuwanie nad prawidłowym przebiegiem
konkursu, sporządzenie protokołu komisji konkursowej o wynikach, zakup nagród,
wręczenie nagród laureatom, sporządzenie pokwitowania odbioru nagród,
rozliczenie poniesionych wydatków.
4. Skład Komisji Konkursowych etapu PT KRUS wyznacza Kierownik PT KRUS w
porozumieniu z terenowymi współorganizatorami Konkursu z terenu działania PT
KRUS.
5. Komisje Konkursowe etapu PT KRUS powołuje Dyrektor OR KRUS w
porozumieniu z Kierownikiem PT KRUS.
6. Komisję Wojewódzką powołuje Dyrektor OR KRUS w porozumieniu z
przedstawicielami współorganizatorów na szczeblu wojewódzkim.
7. Komisje Konkursowe etapu PT KRUS sporządzają protokoły - załącznik nr 3 do
Regulaminu z przeprowadzonych przez siebie konkursów i przekazują je
odpowiednio do komisji wyŜszego szczebla.
8. Wojewódzka Komisja Konkursowa sporządza końcowy protokół - załącznik nr 4 do
Regulaminu i wyłania laureatów.
9. Organizator
i
Współorganizatorzy
poszczególnych
etapów
Konkursu
współuczestniczą w pokrywaniu kosztów organizacyjnych i zakupu nagród na
zasadach uzgodnionych między sobą. Organizator i Współorganizatorzy mogą
pozyskiwać środki finansowe i nagrody od sponsorów.
10. Oddział Regionalny/Placówki Terenowe KRUS pełnią odpowiednio rolę
sekretariatów Komisji Konkursowych i udostępniają swoje adresy do
korespondencji związanej z Konkursem.
§5
Przebieg Konkursu
1. Konkurs szczebla PT KRUS przeprowadzony zostanie w terminie do końca sierpnia
danego roku w formie testu złoŜonego do 15 pytań w miejscu ustalonym ze
współorganizatorami konkursu.
2. Pytania konkursowe mają jedna prawidłową odpowiedź. Zaznaczenie większej
ilości odpowiedzi lub brak wskazania odpowiedzi jest traktowana jako odpowiedź
błędna.
3. Rozwiązane zestawy pytań składa się do urny usytuowanej w miejscu i dniu
przeprowadzania Konkursu.
4. W przypadku uzyskania przez uczestników konkursu tej samej ilości punktów; o
zajętej lokacie decyduje kolejność oddania testu.
5. O rozstrzygnięciu Konkursu i wyłonieniu laureatów Konkursu decyduje w dniu
trwania Konkursu Komisja Konkursowa po uprzednim zapoznaniu się z
rozwiązanymi zestawami pytań zwróconymi przez uczestników Konkursu.
6. Pytania konkursowe otrzymuje i przechowuje do chwili rozpoczęcia Konkursu
Przewodniczący Komisji Konkursowej - przedstawiciel KRUS.
7. Komisja Konkursowa jest zobowiązana do zachowania w tajemnicy:
a) treści pytań konkursowych (do czasu przekazania ich uczestnikom),
b) przebiegu obrad zmierzających do wyłonienia laureatów Konkursu.
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8. Laureat I miejsca etapu PT KRUS reprezentuje swoją Placówkę Terenową w
Konkursie na etapie wojewódzkim.
9. Komisja Konkursowa etapu PT KRUS przekazuje protokół prac komisji
do sekretariatu Wojewódzkiej Komisji Konkursowej do dnia 10 września. Laureat I
miejsca etapu PT KRUS uczestniczy w Konkursie wojewódzkim.
10. Konkurs szczebla wojewódzkiego odbędzie się do dnia 5 listopada, w formie testu
składającego się z pytań w liczbie do 15. Wojewódzka Komisja Konkursowa
realizuje swoje zadania tak jak komisje etapu PT KRUS, sporządza protokół
końcowy i wyłania laureatów etapu wojewódzkiego.

§6
Postanowienia końcowe
1. Komisja Konkursowa decyduje o przyznaniu nagród laureatom Konkursu.
2. Nagrody rzeczowe:
a) etap I /PT KRUS /:
I nagroda o wartości do 500 zł
II nagroda o wartości do 300 zł
III nagroda o wartości do 200 zł
WyróŜnienie o wartości do 100 zł
b) etap II /wojewódzki/:
I nagroda o wartości do 750 zł
II nagroda o wartości do 500 zł
III nagroda o wartości do 300 zł
WyróŜnienie o wartości do 200 zł
3. Nagrody rzeczowe wręczone zostaną po rozstrzygnięciu konkursu.
4. Otrzymanie nagród kwituje laureat.
5. Sprawy nieuregulowane w niniejszym Regulaminie rozstrzyga Komisja
Konkursowa w trakcie trwania Konkursu.
5. Werdykt komisji konkursowej w sprawie rozstrzygnięcia Konkursu ma charakter
ostateczny
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