XIII Ogólnokrajowy Konkurs Bezpieczne Gospodarstwo Rolne
przebiegający pod honorowym patronatem
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
Komunikat Przewodniczącego Centralnej Komisji Konkursowej
(kategoria gospodarstwa indywidualne)

Rozstrzygnięto XIII edycję Ogólnokrajowego Konkursu Bezpieczne Gospodarstwo Rolne,
którego celem jest promocja zasad ochrony zdrowia i życia w gospodarstwie rolnym.
Konkurs prowadzony jest od 13 lat w dwóch kategoriach:
 gospodarstwa indywidualne,
 zakłady rolne.
Organizatorami konkursu są:
 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi,
 Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego,
 Agencja Nieruchomości Rolnych,
 Państwowa Inspekcja Pracy.
Patronat medialny nad konkursem sprawują:
 Program I TVP S.A.,
 dwutygodnik AGRO SERWIS,
 miesięcznik AGROmechanika,
 tygodnik Zielony Sztandar,
 Telewizja Interaktywna AgroNews.com.pl.
W 2015 roku do Konkursu przystąpiło 825 gospodarstw indywidualnych.
Zgodnie z regulaminem regionalne komisje konkursowe oceniły:








ład i porządek w obrębie podwórza, zabudowań i stanowisk pracy,
stan budynków inwentarskich i pomieszczeń gospodarczych,
wyposażenie w osłony ruchomych części maszyn i urządzeń rolniczych,
stan techniczny pilarek tarczowych i łańcuchowych,
warunki obsługi i chowu zwierząt,
stosowanie i jakość środków ochrony osobistej,
rozwiązania techniczne i organizacyjne stosowane w gospodarstwie w celu
ograniczenia ryzyka wypadku i zwiększenia bezpieczeństwa pracy,
 organizację miejsc wypoczynku i zabawy dzieci.
Centralna Komisja Konkursowa, powołana przez Prezesa KRUS, wizytowała 16 gospodarstw
indywidualnych - laureatów etapów wojewódzkich i wyłoniła zwycięzców tegorocznej edycji.

I miejsce i tytuł najbezpieczniejszego gospodarstwa rolnego w kraju w 2015 roku
otrzymało gospodarstwo Państwa IZABELI i JANUSZA BYSTRON z województwa
pomorskiego.
II miejsca ex aequo zajęły gospodarstwa:
 Państwa Anny i Stanisława Przebinda z woj. małopolskiego,
 Pana Sylwestra Olędzkiego z woj. lubelskiego.
III miejsca ex aequo zajęły gospodarstwa:
 Państwa Izabeli i Piotra Kacprzyków z woj. mazowieckiego,
 Państwa Beaty i Antoniego Nocon z woj. opolskiego.
Nagrodę specjalną Głównego Inspektora Pracy za stosowanie innowacyjnych rozwiązań
zwiększających bezpieczeństwo pracy w gospodarstwie rolnym otrzymali Państwo Aneta
i Paweł Lewandowscy z woj. kujawsko-pomorskiego.
Za udział w finale konkursu i stosowanie rozwiązań zwiększających bezpieczeństwo pracy
w gospodarstwie rolnym wyróżnienia otrzymali:
 Panowie Bogumił i Wiesław Wieszewscy z woj. dolnośląskiego,
 Panowie Zbigniew i Edward Greczyn z woj. lubuskiego,
 Państwo Teresa i Marian Sękowie z woj. łódzkiego,
 Państwo Marta i Zbigniew Cymerys z woj. podkarpackiego,
 Państwo Jadwiga i Zdzisław Sidorkowie z woj. podlaskiego,
 Państwo Sylwia i Stefan Stroka z woj. śląskiego,
 Państwo Małgorzata i Dariusz Przemyscy z woj. świętokrzyskiego,
 Państwo Gertruda i Paul Herbert Tadaj z woj. warmińsko-mazurskiego,
 Państwo Katarzyna i Marek Michalakowie z woj. wielkopolskiego,
 Państwo Ewa i Wiesław Korbal z woj. zachodniopomorskiego.
W ocenie Komisji wszystkie wizytowane gospodarstwa rolne prowadzone były
z dbałością o bezpieczeństwo pracy i estetykę miejsca przebywania jego mieszkańców i osób
tam pracujących.
W imieniu organizatorów składam serdeczne gratulacje zwycięzcom, finalistom
oraz pozostałym uczestnikom tegorocznego konkursu. Serdecznie dziękuję instytucjom,
patronom, dziennikarzom, fundatorom nagród oraz wszystkim osobom uczestniczącym
w organizacji tego przedsięwzięcia, które przyczyniły się do upowszechniania zasad
bezpiecznej pracy w gospodarstwie rolnym.
Informuję, że uroczyste podsumowanie XIII Ogólnokrajowego Konkursu Bezpieczne
Gospodarstwo Rolne, połączone z wręczeniem nagród laureatom, odbędzie się 18
września 2015 roku o godzinie 1200, w hali seminaryjnej Międzynarodowej Wystawy
Rolniczej AGRO SHOW 2015 w Bednarach k/Poznania.
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