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Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Spolecznego 
dzialaj~c na podstawie art. 63 ust.1 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. 0 ubezpieczaniu spolecznym 

rolnikow (Dz. U. z 2020 r., poz. 174) oglasza 

XVIII OGOLNOKRAJOWY KONKURS BEZPIECZNE GOSPODARSTWO ROLNE 

Kategoria: gospodarstwa indywidualne 

Patronat Honorowy Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 

Andrzeja Dudy 

Patronat medialny: Telewizja Polska S.A. Program I, Telewizja Interaktywna AgroNews.com.pl, 

dwutygodnik AGRO SERWIS, Tygodnik Poradnik Rolniczy, wydawnictwa: Agro Profil, Rolniczy 

Przegl~d Techniczny, AGRO - Magazyn ludzi przedsic;biorczych, Duszpasterstwa Rolnikow oraz 

portale: wiescirolnicze.pl i Gospodarz.pl - Twoj Portal Rolniczy. 

REGULAMIN KONKURSU 

§ 1 

Cel Konkursu 

Celem Konkursujest promocja zasad ochrony zdrowia i zycia w gospodarstwach rolnych. 

§2 

Organizatorzy Konkursu 

L Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 

2. Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Spolecznego. 

3. Pailstwowa Inspekcja Pracy. 

4. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. 

5. Krajowy Osrodek Wsparcia Rolnictwa. 

6. Wspolorganizatorami Konkursu mog~ rowniez zostac instytucje i organizacje dzialaj~ce 

na rzecz poprawy bezpieczenstwa na terenach wiejskich, a takZe iune podmioty, ktore 

zglosily chyc wspolpracy na poszczegolnych etapach konkursu. 
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§3 

U czestnicy i zgloszenie udzialu w Konkursie 

I. Do Konkursu rnogll bye zglaszane gospodarstwa, ktorych wlaScicielarni sll osoby 

pelnoletnie, prowadzllce produkcyjnll dzialalnose rolnicZll i ubezpieczone w KRUS 

(przynajrnniej jeden z wlaScicieli). 

2. W Konkursie nie rnogll uczestniczye gospodarstwa, ktore ju.:i: zdobyly rnlano 

najbezpieczniejszego gospodarstwa w kraju, tj. zwyciyzcy poprzednich edycji 

Ogolnokrajowego Konkursu Bezpieczne Gospodarstwo Roine. Przez okres kolejnych 

pieciu lat udzialu w konkursie nie rnogll brae zdobywcy II i III rniejsca w finale krajowym. 

a przez okres dwoch kolejnych lat gospodarstwa sklasyfikowane w etapie wojewodzkirn na 

rniejscach I-III. 

3. Zgloszenia dokonuje siy na forrnularzu, ktory stanowi zaillCznik nr 1 do Regularninu. 

Wypelniony i podpisany forrnularz naleZy zlozye w najblizszej Placowce Terenowej lub 

Oddziale Regionalnyrn KRUS, lub przeslae pocz1ll w nieprzekraczalnyrn terrninie do 

17 kwietnia 2020 r. Za daty zfozenia zgloszenia za posrednictwern poczty przyjrnuje siy daty 

nadania w placowce operatora pocztowego (daty sternpla pocztowego). 

4. Warunkiern niezbydnyrn do wziycia udzialu w Konkursie jest podpisanie i zaillczenie przez 

wlaSciciela zglaszanego gospodarstwa: 

a) inforrnacji na ternat danych osobowych i ich przetwarzania (zaillCznik nr 2); 

b) zgody na przetwarzanie danych osobowych i wykorzystanie wizerunku (zalllcznik 

nr 3). 

5. Forrnularze zgloszeniowe dostypne s'l w Placowkach Terenowych 

Regionalnych Kasy, oraz na stronie internetowej KRUS. 

§4 

Kryteria oceny 

Oddzialach 

1. Podstawll oceny gospodarstw sll stwierdzone w nich zagrozenia dla bezpieczenstwa osob 

pracujllcych i przebywajllcych w gospodarstwie rolnyrn. Kornisje regionalna i wojewodzka 

odnotowujll zagrozenia w "Arkuszu oceny gospodarstwa" (zalllCznik nr 4 do Regularninu). 

2. Przy ocenie brane Sll pod uwagy przede wszystkim: 

1) organizacja obejscia i podworza gospodarstwa, 

2) lad i porzlldek w obrybie podworza, zabudowaD. i stanowisk pracy, 

3) stan techniczny budynkow inwentarskich i gospodarczych, 

4) stan techniczny maszyn, llTZl!dzen i narz«dzi stosowanych w gospodarstwie rolnyrn, 

5) warunki obslugi i bytowania zwierZllt gospodarskich, 

6) wyposaZenie w ubrania robocze i srodki ochrony osobistej, 
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7) spos6b przechowywania srodk6w ochrony roslin i innych substancji niebezpiecznych, 

8) estetyka gospodarstw, 

9) zastosowane rozwi!)Zania organizacyjne, technologiczne i techniczne wplywaj~ce 

na bezpieczeiistwo os6b pracuj~cych i przebywaj~cych w gospodarstwie rolnyrn. 

1. Komisje Konkursowe. 

§5 
Organizacja Konkursu 

1) Konkurs rna charakter og6lnokrajowy i przebiega w trzech etapach: regionalnyrn, 

wojew6dzkim i centralnym. Za przebieg poszczeg6lnych etap6w odpowiedzialne s~ 

kornisje konkursowe. 

2) Kornisje Regionalne i Wojew6dzk~, zlozone z pracownik6w KRUS i przedstawicieli 

wsp6lorganizator6w, powoluje dyrektor OR KRUS. 

3) Komisje konkursowe etapu regionalnego i wojew6dzkiego wizytuj~ gospodarstwa, 

wylaniaj~ laureat6w poszczeg6lnych etap6w, spo~dzaj~ protokoly z posiedzen 

Komisji i przesylaj~ ich kopie do kornisji konkursowej wyzszego szczebla, wraz 

z "Arkuszami oceny gospodarstw" i dokumentacj~ zdj~ciow~ gospodarstw zwyci~zc6w 

danego etapu. 

4) Centraln~ Komisj~ Konkursow~ powoluje Prezes KRUS, na wniosek Dyrektora Biura 

Prewencji KRUS. Komisja sklada si~ z co najrnniej 7 czlonk6w: nie rnniej niz 3 

pracownik6w KRUS, w tyrn Przewodnicz~cego, Wiceprzewodnicz~cego, Sekretarza, 

oraz rnaksymalnie po 3 przedstawicieli wskazanych przez organizator6w, 0 kt6rych 

rnowa w § 2. W jej sklad rnog~ wejse r6wniez: czlonek Rady Ubezpieczenia 

Spolecznego Rolnik6w oraz przedstawiciele patron6w rnedialnych i strategicznych. 

5) Centralna Komisja Konkursowa powolana jest do nadzorowania przebiegu Konkursu 

i przeprowadzenia jego etapu krajowego. Za organizacj~ prac Kornisji odpowiada 

Biuro Prewencji Centrali KRUS. 

6) Czlonkowie Komisji Konkursowych nie mog~ bye powi!)Zani z wlaScicielami 

gospodarstw zgloszonych do Konkursu stosunkiern pokrewieiistwa, powinowactwa lub 

sluZbowyrn, jesli rnogloby to budzie w~tpliwosci co do bezstronnosci ich oceny. 

7) Komisje Konkursowe rozpoczynaj~ dzialalnose z dniern powolania, a rozwi~j~ si~ 

z chwil~ zatwierdzenia i ogloszenia wynik6w danego etapu. 

8) Organizatorzy poszczeg6lnych etap6w Konkursu wsp6luczestnic~ w pokrywaniu 

koszt6w organizacyjnych i zakupu nagr6d na zasadach uzgodnionych ze sob~. 

Organizatorzy rnog~ pozyskiwae nagrody od fundator6w. 

9) Plac6wki Terenowe/Oddziaiy Regionalne KRUS oraz Biuro Prewencji Centrali KRUS 

pelni~ odpowiednio rol~ sekretariat6w kornisji konkursowych i udost~pniaj~ swoje 

adresy do korespondencji zwi~ej z Konkursern. 
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2. Rozstrzygni~cie Konkursu. 

1) Etap regionalny Konkursu trwa od dniajego ogloszenia, nie dluZej niz do 29 maja 2020 

roku. Obejmuje zasiygiem obszar dzialania wyzoaczony przez Dyrektora Oddzialu 

Regionalnego. Liczba uczestnikow jest nieograniczona. Komisja Regionaloa wylania 

maksymalnie trzech 1aureatow i przekazuje niezwlocznie nie poZoiej niz w cillgu 3 dni 

od posiedzenia dokurnentacjy gospodarstw do kornisji wojewodzkiej. 

2) Etap wojewodzki Konkursu trwa nie dluZej niz do 22 czerwca 2020 roku. Uczestniczll 

w Dim laureaci etapow regionalnych. 

3) Kornisja Wojewodzka zapozoaje siy z nadeslanyrni "Arkuszarni oceny gospodarstwa" 

i dokurnentacjll zdjyciowll. Przeprowadza wizytacje gospodarstw i ponowoie ocenia 

gospodarstwa wg "Arkusza oceny gospodarstwa". Wylania zwyciyzcy etapu 

wojewodzkiego Konkursu i przesyla do 23 czerwca 2020 roku do Biura Prewencji 

,,Arkusze oceny gospodarstwa", wraz z protokolem z posiedzenia Wojewodzkiej 

Komisji Konkursowej, dokurnentacjll zdjc;ciowll z etapu regionalnego i wojewodzkiego, 

oraz dokurnentem potwierdzajllcym podleganie ubezpieczeniu przez co najmoiej 

jednego ze wspolwlaScicie1i gospodarstwa. 

4) Centralna Kornisja Konkursowa zapozoaje siy z dokurnentacjll z etapu regionaloego 

i wojewodzkiego, a w czerwcu i 1ipcu 2020 roku przeprowadza wizytacje 16 

gospodarstw - zwyciyzcow etapow wojewodzkich Konkursu; nastypnie w oparciu 

o w1asnll oceny, obrazy zapisane na srodkach ich rejestracji wylania zwyciyzcy -

wlasciciela najbezpieczniejszego gospodarstwa w kraju i kolejnych laureatow etapu 

centralnego. Podczas posiedzenia plenarnego, w obecnosci co najmoiej 2/3 czlonkow, 

po przeprowadzeniu dyskusji Kornisja podejmuje ostateczoll decyzjy 0 wyborze 

laureatow oraz podziale nagrod. 

5) Kornisja podejmuje decyzje kolegialnie i dllZY do konsensusu. Jesli nie jest on mozliwy, 

podejmuje rozstrzygniycia wiykszoscill glosow. W przypadku rownego podzialu glosow 

decyduje glos PrzewodnicZllcego. 

6) PrzewodnicZllcy Komisji zapewoia przejrzystosc postypowania Kornisji, decyduje 

rowoiez 0 rniejscu i terrninie ogloszenia wynikow. 

7) Protokol z koiLcowego posiedzenia SPorzlldza Sekretarz Kornisj i, zatwierdza Prezes 

Kasy i kopie protokolu przekazuje niezwlocznie Organizatorom. 

§6 

Postanowienia koiLcowe. 

1) W przypadku, gdy wartosc ufundowanej nagrody powoduje konieczoosc 

odprowadzenia zryczahowanego podatku dochodowego od osob fizyczoych, aby 

otrzymac nagrody Laureat zobowi~y jest do uiszczenia 10% wartosci nagrody brutto 

tytulem zryczaltowanego podatku dochodowego od osob fizyczoych zgodnie z ustawll 
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z dnia 26 lipca 1991 roku 0 podatku dochodowym od os6b fizycznych (Dz. U. z 2019 

r., poz. 1387 z p6in. zm.). 

2) Laureatowi, kt6remu przyznano nagrody nie przysluguje prawo do wyrniany na innll 

blldi na jej r6wnowartose pieniyZnll. 

3) Spos6b przekazania nagr6d zostanie uzgodniony indywidualnie porniydzy fundatorarni 

nagr6d a laureatarni. 

4) Laureaci Konkursu zobowilj.Zllni sll do osobistego uczestnictwa w podsumowaniach 

frnal6w poszczeg61nych etap6w Konkursu i pokrycia we wlasnym zakresie zwillZallych 

z tym koszt6w. 

5) W celu przekazania nagr6d laureatom i promowania Konkursu dane osobowe 

uczestnik6w Konkursu mogll bye przekazywane Organizatorom, fundatorom nagr6d, 

patronom medialnym i strategicznym oraz innym podrniotom. 

6) W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regularninie ostateczne decyzje 

podejmuje Centralna Kornisja Konkursowa. 

7) Regulamin konkursujest dostypny m. in. na stronie internetowej Kasy www.krus.gov.pl 
oraz w jednostkach terenowych KRUS. 

5 



Zalqcznik nr I 

JaiMy 

imi~ i nazwisko wlaScicietaJi gospodarstwa 

adres zamieszkania 

numery telefon6w j adres e-mail do kontaktu 

ZGlOSZENIE UDZIAlU W XVIII OGOLNOKRAJOWYM KONKURSIE 
BEZPIECZNE GOSPODARSTWO ROLNE* 

nizej podpisany/i, posiadaczie gospodarstwa rolnego poIozonego 

w ............ .......... ... .............................. .. ..... ...................... .. ... .................................................. .. ...................................... . 

adres gospodarstwa, gmina, powiat 

o powierzchni grunt6w ............ ... ha, w tym grunt6w wlasnych ......... ........... ha i dzieriawionych .... .... .. ..... . ha, 

o profilu produkcji (zaznaczyc w/asciwy): 
o produkcja mieszana 
o produkcja roSi inna - uprawa zbot i inne uprawy rolne 
o produkcja roslinna - warzywnictwo, sadownictwo, ogrodnictwo 
o produkcja roslinna - inne 
o chow i hodowla zwierz'l! - bydlo 
o chow i hodowla zwierz'l! - !rzoda chlewna 
o chow i hodowla zwierz'l! - inne 
o dzialy specjalne 
o inne niewymienione profile 

zglaszamly ww. gospodarstwo do XVIII Og61nokrajowego Konkursu Bezpieczne Gospodarstwa Raine. 

Jednoczesnie wyraiamly zgod~ na: 

1) wizytacje i ocen~ gospodarstwa przez Korriisje Konkurscwe, zgodnie z Regulaminem Konkursu, 

2) wykorzystanie przez Kas~ Rolniczego Ubezpieczenia Spolecznego wizerunku mojego/naszego, wizerunku gospodarstwa, 
w tym zwielokrotnianie go wszelkimi dost~pnymi aktualnie technikami i metodami, rozpowszechnianie i publikowanie 
w celach zwiqzanych z przebiegiem Konkursu oraz upowszechnianiem pozytywnych zachowari, a takie rozwiqzari 
technicznych i technologicznych poprawiajqcych bezpieczeristwo pracy w gospodarstwach rolnych; oswiadczam(y), ie 
wykorzystanie wizerunku zgodnie z niniejszqZgodq nie narusza niczyich d6br osobistych ani innych praw; niniejsza zgoda 
jest udzielona nieodplatnie, 

Jednoczesnie zobowiqzuj~ si~/zobowiqzujemy si~ do uiszczenia podatku dochodowego od os6b fizycznych zgodnie z UstaWq 
o podatku dochodowym od os6b fizycznych (Dz. U. 2019 r. pOZ. 2032), w przypadku uzyskania nagrody w Konkursie. 

data wplywu do PT lub OR KRUS czytelny podp~ osoby zglaszaj~cej 

• Zgloszenie na/eiy przekazac do PT lub OR KRUS do 17.04.2020 r. 



Zalqcznik nr 2 

Klauzula informacyjna dotycz<\ca przetwarzania danych osobowych 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 just. 2 oraz art. 14 ust. 1 just. 2 rozporzqdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 

kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os6b fizycznych W zWi<lzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 

przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (og6lne rozporz<ldzenie 0 ochronie danych dalej RODO) informujE: Ii' , , 
Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Spotecznego z siedzibq w Warszawie, 00-608 Warszawa, al. 

l. Administrator danych 
Niepodlegtosci 190, kt6rq zgodnie z art. 59 ust. 3 ustawy 0 ubezpieczeniu spolecznym rolnikow 
kieruje Prezes Kasy, reprezentowany przez Dyrektora OR KRUS w .................................. .. z siedzibq 
w ........................................... 

2. Dane kontaktowe inspektora 
poczta eJektroniczna na adres e-mail: iod@krus.gov.pl 

ochrony danych 
poczta tradycyjna na adres: Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Spolecznego, al. Niepodleglosci 190, 00-
608 Warszawa z dopiskiem )nspektor Ochrony Danych" 

1) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane bE:dCl w celach zwiqzanych z organizacjq przez 
KRUS Ogolnokrajowego Konkursu Bezpieczne Gospodarstwa Raine, zwanego dalej 
Konkursem, tj. oceny zgfoszonych gospodarstw, wytonienia laureat6w Konkursu, wydania 

3. Cele przetwarzania danych 
nagr6d i podania do wiadomosci publicznej informacji 0 laureatach; 

osobowych 
2) realizacja obowi<lzku powadzenia ewidencji korespondencji i archiwizacji dokumentacji 

przez Organizatora; 
3) upowszechnianie informacji (promocja) na temat Konkursu i nagrodzonych gospodarstw; 
4) realizacjq zadan ustawowych KRUS. 

Art. 6 ust. 1 lit. c RODO, to jest W zwiqzku z ciqiqcym na administratorze obowi<lzkiem wynikajqcym 
4. Podstawa przetwarzania z przepis6w prawa, w szczeg61nosci ustawy a ubezpieczeniu spolecznym rolnik6w, oraz art. 6 ust. 1 

danych lit. a, tj. na podstawie zgody na przetwarzanie swoich danych osoby, kt6rej dane dotycz<l w jednym 
lub wiE:kszej liczbie okreslonych cel6w. 
Dane osobowe mogq bye przekazywane do podmiot6w przetwarzajqcych dane w imieniu i na 

5. Odbiorcy danych 
zlecenie Kasy oraz do os6b i podmiot6w uprawnionych do tego na podstawie przepis6w prawa 
powszechnie obowiclluj<lCego. Ponadto dane osobowe zostanii przekazane organizatorom 
Konkursu, fundatorom oraz patronom medialnyrn. 
Dane osobowe uczestnik6w nie bE:dq przekazywane do panstw trzecich, za wyjqtkiem danych 

6. (zy dane b~d~ 
zamieszczanych na profilu Kasy na portalach spolecznosciowych, takich jak facebook.com, w 
zwiClZku z ponadnarodowym charakterem przeptywu danych w ramach serwisu Facebook z 

przekazywane do panstwa 
zastosowaniem stosowanych przez Facebook klauzul umownych zatwierdzonych przez KomisjE: 

trzeciego lub organizacji 
Europejsk'l. i decyzji Komisji Europejskiej stwierdzaj<lcych odpowiedni stopien ochrony danych 

miE:dzynarodowej? 
w odniesieniu do okreslonych kraj6w zgodnie z zasadami okreslonymi przez Facebook pod 
adresem https://www.facebook.com/about/privacy 

7. Okres, przez ktory b~d~ Dane osobowe przeehowywane bE:d'l. przez okres wynikajqcy z aktualnie obowiqzujqcych przepis6w 
przetwarzane dane osobowe kaneelaryjnych w Kasie oraz przepis6w prawa powszeehnie obowiqzujqcego. 

a) Przysluguje Pani/Panu prawo dost~pu do treki swoich danych, prawo ich sprostowania, 
usuniE:cia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych; 

b) Uczestnikowi przystuguje prawo do cofniE:cia zgody w dowolnym momencie bez wptywu na 
zgodnosc z prawem przetwarzania, kt6rego dokonano na podstawie zgody przed jej 

8. Prawa osoby, kt6rej dane Sq cofniE:ciem. CofniE:eie zgody jest r6wnoznaczne z rezygnacjii z udziatu w Konkursie; 
przetwarzane c) Pani/Panu przystuguje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmujiicego siE: 

ochronq danyeh osobowyeh, tj. Prezesa UrzE:du Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-
193 Warszawa, gdy uzna Pani/Pan, ii przetwarzanie danych osobowych dotycz~cych 

Pani/Pana" narusza przepisy og61nego rozporzqdzenia 0 ochronie danych osobowych; 

9. Z ezego wynika koniecznose 
podania danych osobowych Podanie danych osobowych Uczestnika jestjednak niezbE:dne do realizacji eelu, w kt6rym zostaty 
oraz ezy osoba, kt6rej dane zebrane; konsekwencjii niepodania wymaganyeh danych bE:dzie brak moiliwosci uczestnictwa w 
dotyczq, jest zobowiqzana realizacji celu. 
do ich podania? 

10. Czy dane osobowe bE:dq 
wykonystywane do 
zautomatyzowanego nie 
podawania decyzji, w tym 
profilowania? 

data, miejsce i czytelny podpis 



./ 

Zalqcznik nr 3 

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH I WYKORZYSTANIE WIZERUNKU

DZIAtANIA PREWENCYJNE 

Niniejszym o5wiadczam/y, ze wyrazam/y* zgod~ na przetwarzanie moich/naszych* danych 

osobowych oraz wizerunkowych przez Kas~ Rolniczego Ubezpieczenia Spolecznego oraz innych 

organizator6w, patron6w medialnych oraz fundator6w nagr6d i media w celach zwiijzanych 

z organizacjij przez Kas~ dzialania prewencyjnego, tj . XVIII Og61nokrajowego Konkursu Bezpieczne 

Gospodarstwo Rolne realizowanego w 2020 roku i upowszechnianiem informacji na temat Konkursu i 

nagrodzonych gospodarstw oraz promowaniem dzialan prewencyjnych poprzez upowszechnianie 

zdj~c oraz material6w filmowych przedstawiajijcych wizerunek nasz i naszego gospodarstwa jako 

element6w budowania pozytywnego wizerunku administratora w przestrzeni publicznej i w mediach. 

dato, miejsce i czytelny podpis 

• niepotrzebne skreslic 



Zalqcznik nr 4 

XVllI OGOLNOKRAJOWY KONKURS 
BEZPIECZNE GOSPODARSTWO ROLNE 

Arkusz oceny gospodarstwa 

I .. . k I'" I (.) ml~ I naZWlS 0 w aSCICle a I ............... .. .. ...... .. ........................ ............... ............ ......... ................. .... . 

Adres gospodarstwa: .................. .......................... ............................................................... .............. . . 

wojew6d::two powiat gmina 

kr6tka charakterystyka gospodarstwa (powierz.chnia, kienmki produkcj~ budynki, wyposaZenie w maszyny i lD"Zljdzenia, 
liC2ba os6b pracuj!jCycb w gospodarstwie) 

W dniu ......... ......... Komisja Konkursowa etapu regionaJnego/wojew6dzkiego w skladzie: 

I. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

(na..:.--wisko, im;~. instytucja) 

10 .... ... ............................ .............. ............ .................. .. ........ ... ...... .. .. ..... .. .... ............ .. ....... ............. . 

dokonala oceny gospodarstwa: 
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Ocenie zostaly poddane nast'tpujllce elementy srodowiska pracy: 

A. Stwierdzone zagro:ienia 

Spos6b oceny polega na wpisaniu przy kaidym zagroteniu: 
liczby ,,0" w przypadku gdy zagrotenia nie stwierdzono, 
liczby "od I do n" w przypadku, gdy istnieje jedno lub wi?cej zagroteiJ. 

I) PODWORZE I OBEJSCIE GOSPODARSTW A ROLNEGO 

Organizacja obejscia i podworza gospodarstwa 
1) zagrozenia wynikaj~ce z polozenia gospodarstwa (s~iedztwo innych gospodarstw 

niebezpieczne drogi dojazdowe, niewlaSciwe usytuowanie wjazdu/ow na podworze) 
i obiekt6w, 

2) brak dostosowania uksztahowania terenu siedliska do prowadzenia okreslonego profilu produkcji 
(pochylenie terenu, zroZnicowanie wysokosci nawierzchni, uskoki terenu) 

3) usytuowanie budynkow i innych obiekr6w 

4) transport wewn~trzny (nie wydzielenie ci~gow komunikacyjnych, plac6w manewrowych, itp.) 

5) brak odprowadzenia wod opadowych 

6) brak odpowiedniego zabezpieczenia zbiomik6w i otworow w ziemi np. szamb, gnojownikow, silos6w, 
studni, studzienek rewizyjnych itp.) 

7) nieoddzielenie cz~sci mieszkalnej od produkcyjnej 

8) prowadzenie dodatkowej dzialaInosci gospodarczej i jej wpIyw na bezpieczenstwo pracy 
w gospodarstwie rolnym 

9) wyst~powanie innych zagrozeil (podac jakich) 

Lad i pOl'Zl!dek w obrc:bie podworza. obejscia i stanowisk pracy 
I) zly stan nawierzchni podw6rzy ~kosc i sliskosc podloza, nier6wnosci) 

2) zastawione i nieupor~dkowane ci~gi komunikacyjne, porozrzucane przedmioty oraz narz~dzia, le~ce 
na gruncie przewody elekrryczne itp. 

3) brak lub nieodpowiednie oswietlenie podworza i stanowisk pracy 

4) brak oznaczeil ostrzegawczych 0 zagrozeniach 

5) wyst~powanie innych zagrozen (wymienic jakich) 

SUMA ZAGROZEN 

II)BUDYNKI 
Stan tecbniczny 

I) zly stan techniczny budynkow, wiat, garaiy itp. m.in. uszkodzone poktycia dachowe 

2) zly stan techniczny instalacji wod.-kan., gazowej, olejowej itp. 

3) niedostosowanie budynkow do rodzaju prowadzonej produkcji i stosowatIej technologii 

4) ubytki i nier6wnosci podl6g i posadzek 

5) progi w wejsciach i przejsciach (brak ich oznakowania) 

6) brak zabezpieczenia przed sarnoczynnytn zamykaniem drzwi 

7) haki, gwoidzie, listwy i inne wystaj~ce elementy - na wys. do 2 m 

8) brak zabezpieczenia otwor6w stropowych i sciennych (oznakowania, listew podlogowych, barierek) 

9) balagan w pomieszczeniach 

10) brak lub niewlasciwe oswietlenie pomieszczen 

11) brak w~zl6w sanitarnych w budynkach inwentarskich i gospodarczych 

12) brak oznaczeIi ostrzegawczych 0 zagrozeniach 

Scbody 
1) ubytki w stopniach schodow 
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2) nieprawidlowo wykonane stopnie (prawidlowe schody: kijt nachylenia 30' , stopien wysokoSC/gl~bokosc 
(0, 17m/O,29m) 

3) sliskosc nawierzclmi schod6w 

4) brak por~czy (przy schodach powytej 5 stopni) 

5) zastawione przedmiotami, zanieczyszczone 

6) brak zadaszenia schod6w zewn,trznych 

Instalacje i ul"Zl!dzenia elektryczne 
I) nieprawidlowe wkladki bezpiecznikowe (watowane, uszkodzone) i uszkodzone gniazda bezpiecznikowe 

2) brak zabezpieczenia przewod6w, wtyczek i gniazd przed mechanicznym uszkodzeniem 

3) uszkodzone wtyki i gniazda wtykowe 

4) uszkodzone lub nieprawidlowe wylijczniki 

5) uszkodzone izolacje przewod6w i przedluZaczy 

6) brak zabezpieczenia gniazd elektrycznych i wyll!cznik6w przed wilgociij 

7) brak zabezpieczenia instalacji elektrycznej znajdujijcej si, na zewnijtrz budynk6w przed wilgociij 
i opadami atmosferycznymi 

8) prowizoryczne podlijczenia odbiornik6w do sieci zasilajijcej 

9) brak zabezpieczenia urzijdzeti z silnikiem elektrycznym przed czynnikami mogijcymi powodowac 
poratenie prijdem, np. wilgociij lub wybuchem (tj. paliwami, gazami itp.) 

10) wyst,powanie innych zagrozeti (podac jakich) 

SUMA ZAGROZEN 

III) MASZYNY I URZ.-\DZENIA ROLNICZE UZYW ANE W GOSPODARSTWIE 

Ci"gniki rolnicze uZywane w gospodarstwie 
I) brak bezpiecznej kabiny lub ramy ochronnej 

2) niesprawny uklad rozruchowy 

3) brak sygna/u diwi~kowego 

4) niesprawne oswietIenie 

5) brak stopni wejsciowych 

6) zanieczyszczone stopnie wejsciowe 

7) porozrzucane w kabinie narz,dzia i inne przedmioty 

8) zuZyte ogumienie 

9) brak sprawnych gasnic posiadajijcych aktualuij dat, waZnosci 

10) brak aktualuego przeglijdu stanu technicznego 

II) wyst~powanie innych zagrozeIi (podac jakich) 

Przyczepy uZywane w gospodarstwie 
I) brak spr~Zyny odciijZajijcej lub podpory zaczepu 

2) niesprawne zamki burt 

3) niesprawne oswietlenie i brak element6w odblaskowych 

4) brak rozwiij2ail ulatwiajijcych wchodzenie i schodzenie z przyczepy 

5) zuZyte ogumienie 

6) brak aktualuych przeglijd6w stanu technicznego 

7) brak zabezpieczel\ przed przemieszczeniem, przewr6ceniem, samoczynnym stoczeniem si<y 

8) wyst,powanie innych zagrozeIi (podac jakich) 

Pilarki 
I) brak urzijdzenia do poprzecznego ci,cia drewna (kosz, ruchomy st61 itp.) 

2) uszkodzenia tarczy pily 

3) brak regulowanej oslony tarczy pily (kaptura) i oslony doluej 

4) brak wylijcznika awaryjnego lub Zle usytuowany 
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5) brak klina rozszczepiaj~cego do ci~cia wzdluZnego 

6) brak oslon przekladni nap'ldowych 

7) niestabilnose konstrukcji pilarek tarczowych 

8) brak lub niesprawne zabezpieczenia pilarki lailcuchowej przed obraZeniami ciala os6b 

9) wyst'lPowanie innych zagrozen (podae jakich), np. balagan wok61 pilarki 

Pozos tale nieprawidlowosci przy maszynach i ul'ZlIdzeniach 
I) brak apteczki pierwszej pomocy w ciljgllikach i maszynacb samobieznych 

2) brak lub uszkodzone oslony i zabezpieczenia: przekladni, wal6w przegubowo-teleskopowych i innych 
ruchomych element6w stwarzaj~cycb moZliwose pocbwycenia, skaleczenia, itp., 

3) brak siatki ochronnej w przedniej c~sci rozrzutnika obornika 

4) zle parkowanie maszyn zawieszanych na ci~guiku, uniemozliwiaj~ce agregowanie icb bez pomocy 
innych os6b 

5) brak zabezpieczenia maszyn przed przemieszczeniem, przewr6ceniem, Opadni'lciem, samoczynnym 
stoczeniem si¥ 

6) brak fartuch6w ochronnych przy kosiarce rotacyjnej 

7) wyst'lPowanie innych zagrozen np. wyciek oleju (podae jakich) 

SUMA ZAGROZEN 

IV) OBSLUGA ZWIERZ1\T 
I) nieodpowiednia budowa i lokalizacja stanowisk, kojc6w i boks6w dla zwier~t wymuszaj~ca 

wschodzenie do nich w trakcie karmienia i pojenia, brak mozliwosci otwieranie drzwi na zewn~trz 

2) nieodpowiednia trwalose i wysokose zagr6d umozliwiaj~c~ zwierz'ltom ich przeskakiwanie lub 
miszczenie 

3) zagrzybienie pomieszczen inwentarskich, obecnose gryzoni i insekt6w 

4) brak wyznaczonego miejsca do przechowywania ~dzen oraz odziety ochronnej 

5) brak umywalki, bie~cej wody i srodk6w dezynfekuj~cych 

6) nie zapewnienie zwierz'ltom w gospodarstwie odpowiedniej przestrzeni, latwego dost'lpu do paszy 
iwody 

7) brak posktom6w i innych ~dzeIi do unieruchamiania zwie~t 

8) brak oznaczenia ogrodzenia elektrycznego widocznymi tablicami ostrzegawczymi 

9) brak zabezpieczenia antyposlizgowego na ci~gach komunikacyjnych w pomieszczeniacb naraZonych na 
wod'l i odchody zwierz~ce 

10) brak wydzielonych stanowisk dla samic kanni~cych 

II) brak mozliwosci mechanicznego zadawania paszy 

12) zagrozenie dla os6b postronnych ze strony ps6w str6zuj~cych 

13) wyst'lpowanie innych zagrozen (podaejakich) 

SUMA ZAGROZEN 

V) SRODKI OCHRONY ROSLIN I INNE SUBSTANCJE NIEBEZPIECZNE 

I) brak wydzielonego miejsca skladowania material6w niebezpiecznych 

2) nieprawidlowe magazynowanie material6w i substancji niebezpiecznych, w tym srodk6w ochrony roslin 
i paliw (niewlaSciwa lokalizacja, brak wentylacji, niewlasciwe zbiorniki i podloze 

3) brak oznakowania miejsc przechowywania material6w i substancji niebezpiecznych 

4) brak zabezpieczenia przed dost'lpem os6b postronnych do material6w i substancji niebezpiecznych 

5) brak aktualnych badail opryskiwaczy potwierdzaj~cych sprawnosc techniczn~ 

6) brak wyznaczonego miejsca skladowania pustych opakowan po srodkach ochrony roslin 

7) przechowywanie substancji niebezpiecznych w nieoryginalnych opakowaniach lub w kontakcie 
z Zywnosci'l. napojarni i pas~ 
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8) brak ewideneji zabieg6w srodkami oehrony roslin 

9) wyst~powanie innyeh zagrozen (poda6 jakieh) 

VI) WYPOSAZENIE 

Srodki ochrony indywidualnej i odziez robocza 
1) brak obuwia roboezego 

2) brak odzieZy roboezej 

3) brak srodk6w oehrony indywidualnej (masek, oehron oezu i twarzy, kask6w, r~kawie itp.) 

4) brak sprz~tu asekuraeyjnego do praey w zbiomikaeh i na wysokosei 

5) brak material6w odblaskowyeh w ei~gnikaeh, samoehodaeh ci~i:arowyeh i maszynaeh samobiemyeh 
(kamizelek, opasek, tr6jk~t6w odblaskowyeh, innyeh element6w wyr6miaj~eyeh) 

Drabiny uZywane w gospodarstwie 
1) wadliwe, nieposiadaj~ee zabezpieezeti przed przewr6eeniem i osuni~eiem 

2) niewlaSeiwie UZytkowane 

3) zniszezone, nadmiernie wyeksploatowane 

Pozostale: 
1) brak sprz~tu wspomagaj~eego transportr~ezny (taezek, w6zk6w,.wind, lin) 

2) brak atestowanyeh pas6w spinaj~eyeh do zabezpieezania ladunk6w obj~toseiowyeh 

3) brak odpowiednieh srodk6w gaSniezyeh m.in. gaSnie, koe, bosak6w 

4) zly stan narz~dzi warsztatowyeh 

5) wyst<;powanie innyeh zagrozen (poda6 jakieh) 

SUMA ZAGROZEN 

OGOLEM STWIERDZONO ZAGROZEN: ............. . 

B. DODATKOWE ELEMENTY OCENY GOSPODARSTWA (udokumentowane m.in. zdHciaml): 

1) wydzielenie w gospodarstwie miejsea do wypoezynku i zabawy dzieei (oeena 0-2) 

2) posiadanie opraeowanej oeeny ryzyka wypadkowego na stanowiskaeh praey (dotyezy rolnik6w 
zatrudniaj~eyeh praeownik6w najemnyeh) (oeena 0-2) 

3) posiadanie atestowanyeh drabin (oeena 0-1) 

4) estetyka gospodarstwa (oeena 0-5) 

5) strefa oehronna (buforowa) wok61 gospodarstwa (oeena 0-5) 

6) promowanie zasad oehrony zdrowia i Zyeia w gospodarstwie rolnym w srodowisku lokalnym (oeena 0-3) 

7) udogodnienia zwi~kszaj~ee bezpieezetistwo i higien~ praey wykonane przez wlaSeieiela gospodarstwa -
podac jakie (za kazde udogodnienie (oeena 1- n) (wymienic) 

SUMA PUNKTOW DODATKOWYCH: 
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c.) UW AGI I SPOSTRZEZENIA KOMISJI: 

Podpisy czlonk6w Komisji Konkursowej: 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

I O. • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Uwaga: Stwierdzone zagrotenia stanowiq podstawf oceny gospodarstwa. Liczha punkt6w za dodatkowe eiementy 
oceny gospodarstwa mote rozstrzygac 0 koiejnosci zajftycl, miejsc w przypadku rtiwnej liczhy zagroten 
w oceniallYcl, gospodarstwacil. PUllklacji dodalkowej nie naiety dodawac do punklacji zagroteli. 

6 


