Warszawa, dnia 25 sierpnia 2009 roku
Komunikat
Przewodniczącego Centralnej Komisji
VII Ogólnokrajowego Konkursu Bezpieczne Gospodarstwo Rolne
w kategorii gospodarstw indywidualnych

VII Ogólnokrajowy Konkurs Bezpieczne Gospodarstwo Rolne, którego celem jest promocja zasad
ochrony zdrowia i życia w gospodarstwie rolnym, w 2009 roku – jak w latach poprzednich - przebiegał w
dwóch kategoriach:
- w kategorii gospodarstw indywidualnych,
- w kategorii zakładów rolnych.
Organizatorami konkursu są:
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi,
Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego,
Agencja Nieruchomości Rolnych,
Państwowa Inspekcja Pracy.
Patronat honorowy objął Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, Lech Kaczyński,
zaś patronat medialny - Program I TVP SA, dwutygodnik AGRO SERWIS i miesięcznik AGROmechanika.
W kategorii gospodarstw indywidualnych do konkursu przystąpiło ogółem 1168 gospodarstw.
Na szczeblu regionalnym komisje konkursowe, w terminie kwiecień – maj 2009 roku, zwizytowały i oceniły
zgłoszone gospodarstwa wyłaniając spośród nich do etapu wojewódzkiego 147 najlepszych, a komisje
wojewódzkie, po kolejnej ocenie w czerwcu br., wybrały po jednym najbezpieczniejszym gospodarstwie w
województwie.
Wizytując gospodarstwa, komisje konkursowe zwracały uwagę na porządek w obrębie podwórzy, stan
budynków inwentarskich i gospodarczych, wyposażenie maszyn i urządzeń w osłony, podpory i inne
zabezpieczenia, stan instalacji elektrycznych, warunki obsługi i bytowania zwierząt, stosowanie i jakość
środków ochrony osobistej oraz estetykę gospodarstw.
Centralna Komisja Konkursowa, powołana przez Prezesa KRUS, w dniach od 6 lipca do 24 lipca 2009
roku obejrzała 16 gospodarstw – zwycięzców wojewódzkich.
Według oceny Komisji, wszystkie gospodarstwa rolne prowadzone są w sposób nowoczesny
i z wielką dbałością o estetykę miejsca pracy oraz przebywania, a bezpieczeństwo pracy jest naturalnym
elementem jej organizacji, często wypracowywanym od wielu pokoleń. Na szczególną uwagę zasługują
stosowane przez rolników rozwiązania organizacyjne, technologiczne i techniczne, które w dużym stopniu
decydują o bezpieczeństwie wszystkich osób pracujących w gospodarstwie.

Na posiedzeniu w Centrali KRUS w Warszawie w dniu 29 lipca 2009 roku przedstawiciele Centralnej
Komisji Konkursowej postanowili przyznać:
- I miejsce i uznać za najbezpieczniejsze w 2009 roku w kraju gospodarstwo rolne
Państwa Marii i Leszka Świderskich,
zam. w Pastwie, woj. pomorskie.
- II miejsce Państwu Alicji i Konradowi Gilowskim,
zam. w Łowcach, woj. podkarpackie.
- III miejsce Państwu Teresie i Alfredowi Łachom,
zam. w Grodzonowicach, woj. świętokrzyskie.
- równorzędne IV miejsce:
• Państwu Elżbiecie i Dariuszowi Klusko,
zam. w Pągowie, woj. opolskie;
• Państwu Kindze i Mariuszowi Wiertelakom,
zam. w miejscowości Sulisław, woj. wielkopolskie;
• Państwu Reginie i Janowi Zawadzkim,
zam. w Ciemnoszyjach, woj. podlaskie.
- dwie nagrody specjalne:
• za innowacyjne działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa pracy w gospodarstwie rolnym
Państwu Renacie i Henrykowi Jeremiaszom,
zam. w Samborowicach, woj. śląskie.
• najmłodszym uczestnikom finału
Państwu Joannie i Andrzejowi Rutkowskim,
zam. w Kolonii Maszewo, woj. zachodnio-pomorskie.
- wyróżnienie I stopnia:
•

Państwu Jadwidze i Dariuszowi Śmichurom,
zam. w Godzieszowej, woj. dolnośląskie;

•

Panu Marcinowi Wasiniewskiemu,
zam. w Kiełpinie, woj. kujawsko –pomorskie.

- wyróżnienie II stopnia:
•

Państwu Grażynie i Leszkowi Bobrowskim,
zam. w Wólce Kurdybanowskiej, woj. mazowieckie;

•

Państwu Celinie i Wiesławowi Bojarskim,
zam. w miejscowości Orlo, woj. warmińsko-mazurskie;

•

Państwu Karolinie i Pawłowi Musielakom,
zam. w Dąbrówce Wielkopolskiej, woj. lubuskie;

•

Państwu Ilonie i Dariuszowi Nowakom,
zam. w Zelgoszczy, woj. łódzkie;

•

Państwu Jolancie i Lesławowi Stojkom,
zam. w Wolbromiu, woj. małopolskie;

•

Państwu Annie i Tomaszowi Woźniakom,
zam. w Jastkowie, woj. lubelskie.

