Komunikat Przewodniczącego Centralnej Komisji Konkursowej
w kategorii gospodarstw indywidualnych
X Ogólnokrajowego Konkursu Bezpieczne Gospodarstwo Rolne
przebiegającego pod honorowym patronatem
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego

Celem konkursu, ogłaszanego od 2003 roku, jest promocja zasad ochrony
zdrowia i życia w gospodarstwie rolnym.
Konkurs prowadzony jest w kategorii gospodarstw indywidualnych i w kategorii
zakładów rolnych.
Organizatorami konkursu są:
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi,
Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego,
Agencja Nieruchomości Rolnych,
Państwowa Inspekcja Pracy.
Patronat medialny sprawują - Program I TVP SA, dwutygodnik AGRO SERWIS,
miesięcznik AGROmechanika, tygodnik Zielony Sztandar i telewizja interaktywna
AGRO NEWS.
W 2012 roku do konkursu przystąpiło 982 gospodarstwa indywidualne.
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, wizytowała 16
gospodarstw indywidualnych – laureatów wojewódzkich i wyłoniła zwycięzców.

Za najbezpieczniejsze gospodarstwo rolne w kraju w 2012 roku uznała
gospodarstwo Państwa Magdaleny i Jakuba Wojciechów z miejscowości Grzawa
w woj. śląskim.
Przyznała dwa równorzędne II miejsca: Państwu Jolancie i Adamowi Kochańskim
z Jasionóweczki w woj. podlaskim oraz Lidii i Zbigniewowi Krzywdom z Aleksandrii
w woj. wielkopolskim.
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Skubiszyńskiemu z Brzeżna w woj. zachodnio-pomorskim.
Przyznała nagrody specjalne:
- Głównego Inspektora Pracy
Państwu Beacie i Piotrowi Kondrackim z Górnego w woj. lubelskim za wprowadzenie rozwiązań zwiększających bezpieczeństwo pracy w gospodarstwie
rolnym oraz wyjątkową dbałość o porządek w pomieszczeniach warsztatowych i
gospodarskich;
- Firmy Syngenta Polska Sp. z o.o.
Pani Józefie Białce Gold z Radłowic w woj. dolnośląskim –
za wzorową organizację gospodarstwa z uwzględnieniem wewnętrznych ciągów
komunikacyjnych umożliwiających bezpieczne poruszanie się w gospodarstwie oraz
bezpieczne stosowanie środków ochrony roślin;
- Redakcji Miesięcznika AGROMECHANIKA
Państwu Magdalenie i Pawłowi Płazom z Rożków w woj. świętokrzyskim –
za prowadzenie gospodarstwa sadowniczego z dbałością o bezpieczeństwo pracy
i wypoczynek;
- Prezesa Krajowego Związku Rolników Kółek i Organizacji Rolniczych
Państwu Marii i Januszowi Szczypiorom z Łyśniewa w woj. pomorskim –
za bezpieczeństwo i zapewnienie dobrostanu zwierząt w prowadzonym chowie
trzody chlewnej;

- Prezesa Zarządu Głównego Związku OSP RP
Państwu Ewie i Marianowi Wierzbickim z Nagórzan w woj. podkarpackim za utrzymywanie w pełnej sprawności eksploatowanych maszyn rolniczych i wzorowo
zorganizowane miejsce do rekreacji oraz punkt p-poż;
- Zarządu Krajowego Związku Młodzieży Wiejskiej i Nagrodę Redakcji Dwutygodnika
AGRO SERWIS
Panu Romanowi Pasoniowi z Moszczenicy Niżnej w woj. małopolskim –
dla najmłodszego uczestnika tegorocznego finału Konkursu za dobór i stosowanie
bezpiecznych maszyn do prac w terenie górzystym;
- Nagrodę Prezesa Krajowej Rady Izb Rolniczych
Panu Ryszardowi Juszczakowi z Poniatowa w woj. łódzkim –
za uwzględnianie zasad bezpieczeństwa pracy przy modernizacji budynków
gospodarskich.
Przyznała statuetki:
- Instytutu Technologiczno Przyrodniczego
Panu Mariuszowi Bugajowi z Drwalewic w woj. lubuskim –
za stosowanie nowoczesnych rozwiązań konstrukcyjnych oraz technologicznych w
chowie kur niosek i produkcji jaj;
- Redakcji Ogólnopolskiego Tygodnika Zielony Sztandar
Państwu Barbarze i Jerzemu Urbaniakom ze Słopska w woj. mazowieckim –
za bezpieczne prowadzenie działalności rolniczej w połączeniu z działalnością
gospodarczą - przetwórstwem mięsa;
- Redakcji Ogólnopolskiego Tygodnika Zielony Sztandar
Państwu Iwonie i Januszowi Płoskim z Miecznikowa Kołaków w woj. warmińsko-mazurskim –
za unowocześnienie gospodarstwa z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa pracy;
- Redakcji Ogólnopolskiego Tygodnika Zielony Sztandar
Panu Krzysztofowi Tomali z Naczęsławic w woj. opolskim –
za bezpieczne, zadaszone ciągi komunikacyjne w obrębie gospodarstwa.

W ocenie Komisji, wszystkie wizytowane gospodarstwa rolne prowadzone są
w sposób nowoczesny, z dbałością o estetykę miejsca pracy oraz jego otoczenie.
Bezpieczeństwo

jest

naturalnym

elementem

organizacji

pracy,

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.
W imieniu organizatorów Konkursu składam serdeczne gratulacje zwycięzcom,
laureatom oraz pozostałym uczestnikom tegorocznej edycji konkursu.
Serdecznie dziękuję wszystkim instytucjom, dziennikarzom, fundatorom nagród
i

innym

osobom

uczestniczącym

w

organizacji

tego

przedsięwzięcia,

przyczyniających się do upowszechniania zasad bezpiecznej pracy w gospodarstwie
rolnym.
Uroczyste podsumowanie konkursu odbędzie się 21 września 2012 roku podczas
Międzynarodowej Wystawy Rolniczej AGRO SHOW 2012 w Bednarach k/Poznania,
gdzie nastąpi uhonorowanie laureatów nagrodami.
Warszawa, 24.08.2012 r.
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