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1. Słowo wstępne 

 

 
 

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego od początku istnienia organizuje różne 

działania prewencyjne, ukierunkowane na zwiększenie bezpieczeństwa pracy rolniczej.  

Każdego roku wypadkom przy pracy w rolnictwie ulega wielu rolników, a część 

wypadków ma tragiczny finał. Mimo, że w ostatnich latach liczba nieszczęśliwych zdarzeń 

w rolnictwie systematycznie maleje, nadal przyczyną większości wypadków było 

nieprawidłowe postępowanie rolnika podczas pracy, niewłaściwe posługiwanie się maszynami, 

urządzeniami, środkami i przedmiotami pracy oraz nieużywanie ochron pracy i urządzeń 

zabezpieczających. Dbałość o bezpieczne warunki pracy i życia w gospodarstwie zależą 

w dużej mierze od świadomości istnienia zagrożeń, z którymi rolnik styka się niemal na 

każdym kroku. 

Znajomość i przestrzeganie zasad bezpiecznej pracy w gospodarstwie winno być 

priorytetem nie tylko dla samego rolnika. Należy pamiętać, że również członkowie rodziny 

rolnika, a więc i dzieci, uczestniczą - jeśli nie bezpośrednio - to pośrednio w życiu 

gospodarstwa. 

Dlatego wśród działań prewencyjnych Kasy bardzo istotną rolę odgrywają 

przedsięwzięcia edukacyjne skierowane do młodych mieszkańców wsi, uczniów szkół 

podstawowych. Jedną ze sprawdzonych form prewencji jest upowszechnianie zasad bhp 

poprzez organizowanie konkursów. 

W związku z tym Oddział Regionalny KRUS w Łodzi wraz z Placówkami Terenowymi 

w  Tomaszowie Mazowieckim i Zduńskiej Woli organizuje Konkurs graficzny, którego 

tegoroczne hasło przewodnie brzmi „NIE DAJ SIĘ WKRĘCIĆ: zagrożenia 

występujące przy pracy maszyn i urządzeń rolniczych oraz sposoby ich eliminowania”. 

Konkurs adresowany jest do uczniów z klas siódmych i ósmych szkół podstawowych z terenu 

województwa łódzkiego, zlokalizowanych na terenach wiejskich oraz w miejscowościach do 

10 000 mieszkańców. 

Organizowany w bieżącym roku konkurs wpisuje się w hasło kampanii prewencyjnej 

Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego na rok 2019, które brzmi "Nie daj się  

wkręcić”. Celem akcji informacyjnej jest wskazanie rolnikom zagrożeń wypadkowych 

związanych z użytkowaniem maszyn i urządzeń rolniczych, sposobów ich likwidowania, 

a w konsekwencji zmniejszenie liczby wypadków z ich udziałem. 

Dlatego organizując powyższy konkurs pragniemy zachęcić do rozpoznawania zagrożeń 

podczas pracy, występujących w gospodarstwie rolnym, a dotyczących wypadków z udziałem 
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maszyn i urządzeń stosowanych w produkcji rolniczej oraz do zgłębiania od najmłodszych lat 

wiedzy o zasadach bezpiecznej pracy w rolnictwie. 

 

Zapraszam dyrekcję szkół i nauczycieli do zachęcenia i przekonania uczniów do udziału 

w konkursie, który zaprocentuje zdobyciem wiedzy w zakresie zasad bhp w rolnictwie. Dla 

uczestników Konkursu, którzy wykażą się wyjątkowo dużą wiedzą i kreatywnością, czekają 

atrakcyjne nagrody rzeczowe. 
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2. Struktura organizacyjna Konkursu 

 
 
Inicjatorem i organizatorem Konkursu graficznego pt. „Nie daj się wkręcić: zagrożenia 

występujące przy pracy maszyn i urządzeń rolniczych oraz sposoby ich eliminowania" dla 

uczniów klas siódmych i ósmych szkół podstawowych jest Oddział Regionalny Kasy 

Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Łodzi wraz z placówkami terenowymi. 

 

Teren województwa łódzkiego podzielono na  następujące regiony: 

 
● region Łodzi – szkoły z gmin leżących na terenie powiatów: brzezińskiego, 

kutnowskiego, łęczyckiego, łowickiego, łódzkiego wschodniego, pabianickiego 

i zgierskiego. 

● region Zduńskiej Woli – szkoły z gmin leżących na terenie powiatów: łaskiego, 

pajęczańskiego, poddębickiego, sieradzkiego, wieluńskiego, wieruszowskiego 

i zduńskowolskiego. 

● region Tomaszowa Mazowieckiego – szkoły z gmin leżących na terenie powiatów: 

bełchatowskiego, opoczyńskiego, piotrkowskiego, radomszczańskiego, rawskiego, 

skierniewickiego i tomaszowskiego. 

 

Przynależność terytorialna szkoły decyduje o przyporządkowaniu do regionu, w którym 

placówka oświatowa bierze udział. 

 

Dane kontaktowe:  
 

 

Adres do korespondencji dla szkół z regionu Łodzi: 

Kasa  Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego 
Oddział Regionalny w Łodzi 
ul. Żeligowskiego 32/34, 90-643 Łódź 
tel.: (42) 665 07 13, (42) 665 07 29 
fax: (42) 633 23 46, e-mail: lodz@krus.gov.pl 
 
 

 
Adres do korespondencji dla szkół z regionu Zduńskiej Woli: 

Kasa  Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego 
Placówka Terenowa w Zduńskiej Woli 
ul. Żeromskiego 22, 98-220 Zduńska Wola 
tel.: (43) 824 14 18, (43) 824 14 13;  
fax: (43) 824 14 27, e-mail: zdunskawola@krus.gov.pl 
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Adres do korespondencji dla szkół z regionu Tomaszowa Mazowieckiego: 

Kasa  Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego 
Placówka Terenowa w Tomaszowie Mazowieckim 
ul. Grota Roweckiego 38/40, 97-200 Tomaszów Mazowiecki 
tel.: (44) 725 64 16, (44) 725 64 25;  
fax: (44) 725 64 29, e-mail: tomaszowmazowiecki@krus.gov.pl 
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3. Regulamin 
 

 

  
 

I. ADRESAT KONKURSU  

W Konkursie mogą brać udział uczniowie klas siódmych i ósmych szkół podstawowych 

zlokalizowanych w miejscowościach i miastach do 10 000 mieszkańców z regionu Łodzi, 

Tomaszowa Mazowieckiego i Zduńskiej Woli. 

 

II. CELE KONKURSU 

1. Podniesienie poziomu wiedzy i stopnia wrażliwości młodzieży na zagrożenia 

wypadkowe występujące w rodzinnych gospodarstwach rolnych, ze szczególnym 

uwzględnieniem zagrożeń przy obsłudze maszyn i urządzeń rolniczych. 

2. Kształtowanie umiejętności praktycznego zastosowania wiedzy z zakresu 

bezpieczeństwa i higieny pracy w rolnictwie. 

3. Szerzenie idei bezpiecznej pracy wśród młodych rolników. 

4. Rozwijanie zainteresowań uczniów. 

5. Promowanie najlepszych uczniów oraz szkół podstawowych w środowisku oświatowym 

lokalnej społeczności. 

6. Promowanie szkół podejmujących działania w zakresie propagowania wiedzy o BHP 

w rolnictwie. 

7.  Prezentacja twórczości młodzieży w zakresie technik multimedialnych. 

8.  Integracja środowisk uczniowskich. 

 

III. ZAKRES PRZEDMIOTOWY KONKURSU 

Konkurs obejmuje zagadnienia z zakresu zasad bezpieczeństwa pracy w rolnictwie 

(szczególnie wpływających na zmniejszenie liczby wypadków z udziałem maszyn), w tym 

przepisy i dobre praktyki z zakresu bezpieczeństwa pracy w rolnictwie i ochrony 

środowiska dotyczące bezpiecznej pracy maszyn, narzędzi  i urządzeń w gospodarstwie 

rolnym. 
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IV. ORGANIZACJA KONKURSU 

 
Konkurs przebiega w dwóch etapach: 

- etap I: eliminacje szkolne 

- etap II: finał konkursu oraz rozdanie nagród 

 

Etap I – eliminacje szkolne 

 
1. Eliminacje szkolne przeprowadza Szkolna Komisja Konkursowa.  

2. Szkoły przeprowadzą we własnym zakresie etap szkolny konkursu, który polegać będzie 

na samodzielnym wykonaniu przez uczestnika projektu graficznej prezentacji 

multimedialnej, nawiązującej do tytułu konkursu, przy wykorzystaniu programu 

PowerPoint. Dopuszczalny format pliku to *.ppt, *.pptx. 

3. Warunkiem udziału w konkursie jest nadesłanie przez Dyrekcję szkoły: wypełnionej 

karty zgłoszenia, jednej pracy laureata etapu szkolnego, wykonanej samodzielnie, na 

nośniku elektronicznym, z podaniem imienia i nazwiska autora projektu, klasy, liczby 

uczestników etapu szkolnego oraz adresu szkoły, w terminie do 15.11.2019 r., na adres 

OR KRUS w Łodzi, PT KRUS w Tomaszowie Mazowieckim lub PT KRUS w Zduńskiej 

Woli (w zależności od przynależności terytorialnej szkoły), w kopertach z dopiskiem 

„Konkurs graficzny”. 

4. Szkoła może wyłonić tylko jednego laureata. 

 
Etap II - finał 

Laureaci konkursu zaprezentują Komisji Konkursowej wykonaną pracę, a czas trwania 

prezentacji nie powinien przekraczać 7 minut.  

 

V. SPOSÓB I TERMIN OGŁOSZENIA WYNIKÓW  

1. Zwycięzcą konkursu zostanie osoba, której praca zostanie najwyżej oceniona przez 

Komisję Konkursową, powołaną przez organizatora, w każdym z rejonów. Komisja 

w ocenie kierować się będzie wartością merytoryczną i artystyczną wykonanej 

prezentacji, a w szczególności będzie brała pod uwagę: 

a. stopień zaangażowania autora w pozyskanie materiałów wykorzystanych 

w prezentacji, 

b. jasność i przejrzystość wykonanej prezentacji, 

c. samodzielność wykonania pracy, 

d. poprawność i syntetyczność przedstawienia tematu. 
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2. Każdy uczestnik uzyska określoną przez Komisję Konkursową ocenę punktową. 

Zwycięzcą zostaje uczestnik, którego praca otrzyma największą liczbę punktów. 

Komisja w II etapie ma prawo przyznać punkty ex aequo tym uczestnikom, których 

prace reprezentują ten sam poziom artystyczny i merytoryczny. 

3. Komisja podaje do wiadomości uczestników punktację indywidualną trzech pierwszych 

miejsc, natomiast punktacja pozostałych miejsc wpisywana jest wyłącznie do protokołu. 

 

VI. TERMINARZ KONKURSU 

 
1. Eliminacje na I etapie – szkolnym: do 12.11.2019 r. 

2. Termin nadsyłania prac do II etapu: 15.11.2019 r. 

3. II etap - finał konkursu: grudzień 2019 r. w miejscu wyznaczonym przez OR KRUS 

w Łodzi, PT KRUS w Tomaszowie Mazowieckim i PT KRUS w Zduńskiej Woli. 

 

 

VII. ZGŁOSZENIA DO KONKURSU 

 
Zgłoszenia dokonuje się na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do Regulaminu wraz 

z oświadczeniami podpisanymi przez rodzica / opiekuna prawnego (załącznik nr 2). 

Wypełniony i podpisany formularz wraz z oświadczeniami należy przesłać razem z pracą, za 

pośrednictwem poczty, na adres: OR KRUS w Łodzi, PT KRUS w Tomaszowie 

Mazowieckim lub PT KRUS w Zduńskiej Woli (w zależności od przynależności terytorialnej 

szkoły), w kopertach z dopiskiem „Konkurs graficzny”, w nieprzekraczalnym terminie do 

15.11.2019 r. 

 

 

VIII. NAGRODY 

 

W II etapie Konkursu organizator przewiduje nagrody rzeczowe i upominki indywidualne, 

z funduszy własnych oraz dyplomy dla uczestników i opiekunów laureatów. 

 
 

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

1. Komisja II etapu sporządza protokół końcowy dotyczący rozstrzygnięcia Konkursu 

i opracowuje komunikat o jego wynikach. 
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2. Zgłoszenie prac do Konkursu jest równoznaczne z przekazaniem praw autorskich do nich 

na rzecz organizatora Konkursu - zgodnie z ustawą z dnia 04.02.1994 r. o prawie 

autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1231). 

3. Dane osobowe uczestników będą wykorzystane wyłącznie w celu wyłonienia 

zwycięzców i przyznania nagrody. 

4. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do opublikowania wizerunku, imienia, 

nazwiska i informacji o laureacie konkursu oraz umieszczenia tych informacji w mediach 

i Internecie - zgodnie z ustawą z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych 

(Dz. U. z 2018 r., poz. 1000), rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 

2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych 

oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. z 2016, L 119) oraz ustawą z dnia 

04.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1231). 

5. Prace nadesłane do konkursu nie mogą być wcześniej publikowane i brać udziału 

w innych konkursach. 

6. Nadesłanie prac na konkurs jest równoznaczne z uznaniem niniejszego regulaminu oraz 

wyrażeniem zgody na przetwarzanie prac w ramach prowadzonych przez KRUS działań 

związanych z promocją zasad BHP w rolnictwie. 

7. Prace przysłane po terminie nie będą oceniane. 

8. Prace, które nie będą zawierały wypełnionej karty zgłoszenia zostaną zdyskwalifikowane. 

9. Organizatorzy Konkursu nie pokrywają kosztów podróży na finał oraz wyżywienia 

uczestników Konkursu i ich opiekunów . 

10. Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość odwołania Konkursu w przypadku 

niewielkiej ilości zgłoszeń. 

 

                                                                                             Zatwierdził: 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
X. ZAŁĄCZNIKI 

 

Załącznik nr 1 – Karta zgłoszenia uczestnictwa w konkursie. 

Załącznik nr 2 – oświadczenia rodziców 
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4. Harmonogram 

 
 

 

ETAP I 

12.11.2019 r. Zakończenie eliminacji szkolnych.  

15.11.2019 r. 
Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń zainteresowanych szkół do udziału  
w Konkursie wraz z pracą laureata etapu szkolnego. 

ETAP II – uroczysty finał i podsumowanie konkursu* 

grudzień 2019 r. 
 

(dokładny termin i 
miejsce finału 

zostaną ustalone 
przez 

organizatorów)* 

10:00 - Zbiórka uczestników i opiekunów w miejscu wyznaczonym przez organizatorów. 

10:15 - Otwarcie II etapu Konkursu (powitanie gości, członków komisji, uczestników). 

10:25 - Przedstawienie programu II-go etapu Konkursu. 

10:30 - Prezentacja projektów. 

11.20 - Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród rzeczowych. 

 

 

* w przypadku niewielkiej liczby zgłoszonych prac, nagrody mogą zostać dostarczone 

bezpośrednio do szkół, z których wyłonieni zostaną laureaci konkursu, bez organizacji 

uroczystego finału 
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Załącznik nr 1 

 
ZGŁOSZENIE UDZIAŁU** 

w I Konkursie graficznym 
pt.: 

„Nie daj się wkręcić: zagrożenia występujące przy pracy maszyn i urządzeń rolniczych 
oraz sposoby ich eliminowania”

 
 

Ostateczny termin zgłoszenia mija  15.11.2019 r. 
 
 

Należy wypełnić drukowanymi literami 

 

pełna nazwa szkoły  

Komisja szkolna 
zakwalifikowała do 
udziału w etapie II 

konkursu nast. ucznia 

 
 
 
 

Imię i nazwisko, klasa 

liczba  
uczestników biorących 
udział w eliminacjach 

szkolnych 

 
liczba uczniów 

 
 
 
 
 

dyrektor szkoły 
 

 

osoba  kontaktowa/ 
opiekun 

 
  

 

tel.  

fax  

e-mail  

 
 

     AKCEPTACJA DYREKTORA SZKOŁY 
 
 
 
..........................................                                                       .............................................................. 
         (miejscowość, data)                          (podpis i pieczęć dyrektora szkoły)  
 

 
 

**Zgłoszenie wraz z pracą konkursową prosimy przesłać na adres OR KRUS w Łodzi, PT 
KRUS w Tomaszowie Mazowieckim lub PT KRUS w Zduńskiej Woli (w zależności od 
przynależności terytorialnej szkoły). 

 
Zgłoszenie jest zgodą na wykorzystanie pracy multimedialnej oraz wizerunku uczestnika 
konkursu podczas działań organizowanych przez KRUS. 
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Załącznik nr 2 
 

INFORMACJE NA TEMAT DANYCH OSOBOWYCH I ICH PRZETWARZANIA – DZIAŁANIA 
PREWENCYNE 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 14 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE informuję, iż: 

1) administratorem danych osobowych Pani/Pana, Pani/Pana dziecka lub Pani/Pana podopiecznego* jest Kasa 
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z siedzibą w Warszawie przy al. Niepodległości 190, kod pocztowy 
00-608, którą zgodnie z art.59 ust. 3 ustawy z  dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników 
kieruje Prezes Kasy. 

2) kontakt z inspektorem ochrony danych w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego  
(e-mail) - iod@krus.gov.pl;  

3) dane osobowe Pani/Pana, Pani/Pana dziecka lub Pani/Pana podopiecznego* przetwarzane będą w celu realizacji 
zadań wynikających z art. 63 Ustawy o Ubezpieczeniu Społecznym Rolników, tj. prowadzenia działalności 
na rzecz zapobiegania wypadkom przy pracy rolniczej i rolniczym chorobom zawodowym, np. organizowania 
konkursów, szkoleń, pokazów na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a i lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. a i lit. h ww. 
rozporządzenia;  

4) kategoria danych osobowych: dane zwykłe i szczególna kategoria danych (dane wrażliwe); 
5) odbiorcą danych osobowych Pani/Pana, Pani/Pana dziecka lub Pani/Pana podopiecznego* będą wyłącznie 

podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, w tym podmioty 
świadczące usługi na rzecz KRUS;  

6) dane osobowe Pani/Pana, Pani/Pana dziecka lub Pani/Pana podopiecznego* będą przechowywane przez okres 
realizacji zadań związanych z prowadzeniem przez Kasę działalności prewencyjnej na rzecz zmniejszania liczby 
wypadków i chorób zawodowych rolników;  

7) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści danych osobowych Pani/Pana, Pani/Pana dziecka lub Pani/Pana 
podopiecznego* oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia 
danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność 
z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;  

8) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. 
Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana, 
Pani/Pana dziecka/danych osobowych Pani/Pana podopiecznego* narusza przepisy rozporządzenia o ochronie 
danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.; 

9) podanie przez Panią/Pana danych osobowych Pani/Pana, Pani/Pana dziecka/danych osobowych Pani/Pana 
podopiecznego* jest dobrowolne i pomocne do prowadzenia działalności prewencyjnej; 

10) dane osobowe Pani/Pana, Pani/Pana dziecka/dane osobowe Pani/Pana podopiecznego* będą przetwarzane 
w sposób zautomatyzowany, a także przetwarzane w celach statystycznych. 

 
………………………........…………………………………………… 

data, miejsce i czytelny podpis osoby/ rodzica/ów/opiekuna/ów prawnego/ych* 
* niepotrzebne skreślić 

 
ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH  

I WYKORZYSTANIE WIZERUNKU – DZIAŁANIA PREWENCYJNE 
 

Niniejszym oświadczam/y, że wyrażam/y*  zgodę na przetwarzanie moich/naszych*  danych osobowych oraz 
wizerunkowychi/lub*mojego/naszego*dziecka…….....................................................…...................................................        
                                                                                                                      imię i nazwisko dziecka   
przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, w związku z przystąpieniem do organizowanych przez Kasę działań 
prewencyjnych,  na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, c oraz art. 9 ust. 2 lit. a i lit. h ogólnego rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 
95/46/WE. 

Dane osobowe i wizerunkowe posłużą promowaniu działań prewencyjnych poprzez upowszechnianie zdjęć 
oraz materiałów filmowych przedstawiających nasz wizerunek jako element budowania pozytywnego wizerunku 
administratora w przestrzeni publicznej i w mediach. 

 
           

…………………..…………………………………………………… 
                                                                         data, miejsce i czytelny podpis osoby/ rodzica/ów/opiekuna/ów prawnego/ych* 


