
Og61nopolski Konku rs dla Dziec i 
na Rymowank~ 0 Bezpieczenstwie 
w Gospodarstwie Rol nym 

Kasa Rolniezego Ubezpieezenia Spoteeznego 
dzialaj~c na podstawie art. 63 ust.1 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 roku 

o ubezpieczeniu spoiecznym rolnik6w 
(Oz. U. z 2021 r. poz. 266 z p6in. zm.) 

oglasza 

III OGOLNOPOLSKI KONKURS DLA DZIECI NA RYMOWANKE; 
o BEZPIECZENSTWIE 

W GOSPODARSTWIE ROLNYM 
pod Patronatem Honorowym Ministra Edukaeji i Nauki 

Przemysfawa Czarnka 

REGULAMIN KONKURSU 

§ 1 
Temat i eel konkursu 

1. Konkurs ogloszony jest pod has/em: "Bezpiecznie na wsi mamy, bo ryzyko upadk6w 

znamy" i ma na celu popularyzowanie wiedzy 0 zagrozeniach wypadkowych 

zwi~zanych z upadkami os6b w gospodarstwach rolnych. 

2. Ozialanie sluzy poprawie poziomu bezpieczeristwa pracy na obszarach wiejskich oraz 

zmniejszeniu liczby wypadk6w przy pracy i chor6b zawodowych w rolnictwie. 

3. Konkurs promuje prawid/owe nawyki i zachowania dzieci zwi~zane z prac~ i zabaw~ 

na terenie gospodarstwa rolnego oraz popularyzuje "Wykaz czynnosci szczeg61nie 

niebezpiecznych, zwi~zanych z prowadzeniem gospodarstwa rolnego, kt6rych nie 

nalezy powierza6 dzieciom ponizej 16 lat". 

4. Materialy edukacyjne dotycz~ce tematyki rymowanki dost~pne s~ na stronie 

internetowej KRUS www.krus.gov.pl w sekcji "Bezpieczne dziecko w gospodarstwie 

rolnym" pod Iinkiem: 

https:llwww.krus.gov.pl/aktualnoscil?tx_news_pi 1 %5Bnews%50=3618&tx_news-pi 1 %5 

Bcontroller%5D=News&tx_news_pi 1 %5Baction%5D=detail&cHash=c154 7 49f51 f80da4e 

7eeb6af69ge1292 
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§2 
Organizator konkursu 

1. Organizatorem konkursu jest Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Spolecznego, zwana 

dalej Organizatorem. 

2. Organizator moze zaprosie do wsp6/pracy inne instytucje, patron6w medialnych 

i fundator6w nagr6d. 

§3 
Uczestnicy konkursu 

1. Uczestnikami konkursu mog,,! bye dzieci urodzone w latach 2008 -2011, kt6rych 

przynajmniej jeden rodzic/opiekun prawny podlega ubezpieczeniu spo/ecznemu 

rolnik6w w okresie przyjmowania zgloszen do konkursu. 

2. Uczestnik z racji niepelnoletnosci musi posiadae zgod~ rodzica lub opiekuna prawnego 

na udzial w konkursie. 

3. We wsp6izawodnictwie nie moga brae udzialu nagrodzeni laureaci poprzednich edycji 

konkursu. 

§4 

Zadanie konkursowe 

1. Zadanie konkursowe polega na ulozeniu rymowanki (min. 4 wersy), popularyzuj,,!cej 

sposoby ograniczenia ryzyka upadk6w os6b w gospodarstwach rolnych. 

2. Autorem rymowanki powinien bye uczestnik konkursu. 

3. W rymowance musz"! si~ znaleze przynajmniej 4 slowa sposr6d nizej wymienionych, 

uzyte w dowolnej liczbie i formie. 

Wymagane slowa: upadek, przyczyna, prewencja, zdrowie, buty, slisko, 

bezpieczenstwo, wchodzie. 

4. Do konkursu uczestnik moze przekazae tylko jedn"! prac~ konkursow"!. 

5. Zglaszane prace nie mog,,! zawierae tresci niezgodnych z prawem, posiadaj,,!cych 

znamiona plagiatu lub naruszaj"!cych osobiste i maj"!tkowe prawa Organizatora, 

a takte os6b trzecich. Rymowanki nie mog,,! zawierae tresci zabronionych przez prawo, 

niecenzuralnych lub godz"!cych w dobre obyczaje, zasady dobrego wychowania 

i kultury osobistej. 

6. Organizator nie ponosi odpowiedzialnosci za niespelnienie przez uczestnika konkursu 

wymagan opisanych w § 4 us!. 5. Odpowiedzialnose ta spoczywa na rodzicu/opiekunie 

prawnym dziecka. 
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§5 
Warunki uczestnictwa 

1. Rymowank~ do udzialu w konkursie zglasza rodzic/opiekun prawny dziecka, 

podlegajqcy ubezpieczeniu spolecznemu w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia 

Spoiecznego. 

2. Praca konkursowa powinna bye podpisana imieniem i nazwiskiem uczestnika 

konkursu. Warunkiem niezbednym do wziecia udzialu w konkursie jest r6wniez 

doiaczenie do zglaszanej pracy wypelnionego i podpisanego przez rodzica/opiekuna 

prawnego dziecka formularza zgloszeniowego izalacznik nr 11. Zgloszenia 

niespelniajqce tych wymog6w nie b~dq podlegaiy ocenie. 

3. Kompletne zgloszenie (rymowank~ oraz wypelniony formularz zgloszeniowy) nalezy 

przeslae w terminie do dnia 15.03.2022 r. pocztq tradycyjnq (liczy si~ data stem pia 

pocztowego) lub elektronicznq na adres Oddzialu Regionalnego KRUS, w kt6rym 

podlega ubezpieczeniu rodzic/opiekun prawny dziecka. Dane kontaktowe OR KRUS 

znajdujq si~ w zalqczniku nr 2 do Regulaminu. 

4. Na kopercie zgloszenia wysylanego pocztq tradycyjnq lub w tytule e-maila nalezy 

wpisae: "Konkurs na rymowank~". 

W przypadku wyboru do nagrodzenia rymowanki , kt6ra byla wyslana pocztq 

elektronicznq Oddzial Regionalny KRUS, na podany w formularzu zgloszenia adres 

e-mail rodzica/opiekuna prawnego dziecka, wysle prosb~ 0 przeslanie oryginal6w 

dokument6w pocztq tradycyjnq na adres Oddzialu z dopiskiem "Konkurs na 

rymowank~". Rodzic lub opiekun prawny zobowiqzany b~dzie do niezwlocznego 

przeslania ich w terminie 5 dni roboczych od dnia nadania e-maila przez OR KRUS. 

W przypadku nieprzekazania oryginal6w dokument6w w wyznaczonym terminie, 

zgloszenie b~dzie odrzucone i nagrodzona zostanie kolejna osoba. 

5. Prace konkursowe przeslane do niewlasciwego co do miejsca podlegania 

ubezpieczenia rodzic6w/opiekun6w prawnych OR KRUS, zostanq przekazane do 

odpowiedniej jednostki. 

§6 
Organizacja i przebieg konkursu 

1. Konkurs ma charakter og61nopolski i przebiega w co najmniej dw6ch etapach: 

a) wojew6dzkim; 

b) og6lnopolskim. 
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Etap wojew6dzki moze bye poprzedzony eliminacjami nizszego szczebla. Spos6b 

przeprowadzenia tych eliminacji, w tym nagradzania laureat6w, okresla dyrektor 

oddzia!u regionalnego KRUS. 

2. Za organizacj~ i przebieg etapu wojew6dzkiego konkursu odpowiada dyrektor Oddzia!u 

Regionalnego KRUS, kt6ry powoluje Wojew6dzkq Kom isj~ Konkursowq, w sk!ad kt6rej 

wchodzi min. 5 os6b. 

3. Do zadari Wojew6dzkiej Komisji Konkursowej nalezy organizacja przebiegu eliminacji 

w spos6b zapewniajqcy prawid!owe wylonienie, w oparciu 0 regulaminowe kryteria, 

najlepszych prac konkursowych, a takze decyzja 0 podziale nagr6d. 

4. Etap wojew6dzki koriczy si~ 22.04.2022 r. przekazaniem do Biura Prewencji Centrali 

KRUS protokolu z posiedzenia Wojew6dzkiej Komisji Konkursowej wraz z trzema 

pracami konkursowymi, kt6re zostaly najwyzej ocenione. 

5. Prezes KRUS powoluje, na wniosek Dyrektora Biura Prewencj i, Centralnq Komisj~ 

Konkursowq, z!ozonq z min. 5 os6b. 

6. Centralna Komisja Konkursowa powolana jest do nadzorowania przebiegu Konkursu 

i przeprowadzenia etapu centralnego. Za organizacj~ prac Komisji odpowiada Biuro 

Prewencji Centrali KRUS. 

7. Pracami Komisji kieruje Przewodniczqcy. Sekretarz Komisji prowadzi dokumentacj~ 

post~powania konkursowego i sporzqdza protok6! koricowy. 

8. Centralna Komisja Konkursowa dokonuje, w oparciu 0 regulaminowe kryteria , oceny 48 

rymowanek przekazanych przez Oddzialy Regionalne KRUS, wybiera 20 najlepszych 

prac konkursowych, kt6re zostanq nagrodzone. 

9. Og!oszenie wynik6w nastqpi przed koricem roku szkolnego 2021/2022. 

10. Wyniki etapu centralnego konkursu zostanq opublikowane na stronie internetowej Kasy 

www.krus.gov.pl oraz profilu KRUS na Facebooku. 

11. Laureaci konkursu zostanq powiadomieni przez Organizatora 0 miejscu, sposobie 

i warunkach przekazania nagr6d. 

§7 

Ocena prac konkursowych 

1. Komisje konkursowe oceniajq prace, wed!ug nast~pujqcych kryteri6w: 

a) zgodnose tresci z ideq i tematykq Konkursu (max. 7 pkt.) ; 

b) oryginalnose i pomyslowose przekazania tresci (max. 3 pkt.); 

2. 0 wygranej zadecyduje !qczna suma punkt6w przyznana przez wszystkich Cz!onk6w 

Komisji zgodnie z ww. kryteriami. 

3. W przypadku r6wnej liczby punkt6w otrzymanych przez prace konkursowe, decyduje 

g!os Przewodniczqcego. 
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4. Z posiedzenia Komisji sporz<jdza si~ protok6l, a zawarte w nim postanowienia 

i werdykty s<j ostateczne. 

5. Protok61 Wojew6dzkiej Komisji Konkursowej zatwierdza Dyrektor OR KRUS, 

a Centralnej Komisji Konkursowej - Prezes KRUS. 

§8 
Nagrody 

1. Organizatorzy poszczeg61nych etap6w Konkursu wsp6luczestnicz<j w pokrywaniu 

koszt6w organizacyjnych i zakupu nagr6d na zasadach uzgodnionych pomi~dzy sob<j. 

Organizator moze pozyskiwac dodatkowe nagrody od fundator6w. 

2. Dzieci, kt6rych prace zdob~d<j najwi~cej punkt6w zostan<j uhonorowane 

r6wnorz~dnymi nagrodami rzeczowymi, tj. 3 laureat6w na eta pie wojew6dzkim otrzyma 

nagrody 0 wartosci ok. 500 zl brutto kazda, a 20 laureat6w etapu centralnego - nagrody 

o wartosci ok. 1 000 zl brutto kazda. 

3. Nagrody rzeczowe nie podlegaj<j wymianie na inne, ani na ekwiwalent pieni~zny. 

§9 

Klauzula informacyjna dla uczestnikow III Ogolnopolskiego Konkursu dla Dzieci 
na Rymowank~ 0 Bezpieczeristwie w Gospodarstwie Rolnym - "Bezpiecznie na wsi 

mamy, bo ryzyko upadk6w znamy" 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 14 ust. 1 i ust. 2 rozporz<jdzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os6b 

fizycznych w zwi<jzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 

przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46fWE informuj~, iz: 

1. administratorem danych osobowych uczestnik6w, a kiedy ma to zastosowanie, takZe ich 

rodzic6w lub opiekun6w prawnych jest Organizator Konkursu, to jest Kasa Rolniczego 

Ubezpieczenia Spolecznego z siedzib<j w Warszawie przy AI. Niepodleglosci 190, kod 

pocztowy 00-608, kt6r<j zgodnie z art. 59. ust. 3. ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. 

o ubezpieczeniu spolecznym rolnik6w kieruje Prezes Kasy; 

2. kontakt z inspektorem ochrony danych w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Spolecznego 

jest mozliwy przez poczt~ elektroniczn<j: iod@krus.gov.pl lub poczt~ tradycyjn<j na 

adres: Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Spolecznego, AI. Niepodleglosci 190, 00-608 

Warszawa z dopiskiem )nspektor Danych Osobowych"; 

3. dane osobowe uczestnik6w oraz ich rodzic6w/opiekun6w prawnych b~d<j przetwarzane 

na podstawie ich zgody zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO w celach zwi<jzanych z 

organizacj<j i przeprowadzeniem III Og61nopolskiego Konkursu dla Dzieci na 

Rymowank~ 
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o Bezpieczeristwie w Gospodarstwie Rolnym - "Bezpiecznie na wsi mamy, bo ryzyko 

upadk6w znamy", w tym wylonienia Laureat6w i przyznania nagr6d oraz wykorzystania 

ich wizerunku w celach promocji dzialari prewencyjnych poprzez upowszechnienie 

zdj~c oraz material6w filmowych z ww. dzialania jako element budowania pozytywnego 

wizerunku Organizatora w przestrzeni publicznej i w mediach, jak r6wniez w celu 

realizacj i przez niego obowi'lzku prowadzenia ewidencji korespondencji i archiwizacji 

dokumentacji; 

4. administrator b~dzie przetwarzal dane uczestnika III Og61nopolskiego Konkursu dla 

Dzieci na Rymowank~ 0 Bezpieczeristwie w Gospodarstwie Rolnym - "Bezpiecznie na 

wsi mamy, bo ryzyko upadk6w znamy" oraz dane rodzica/6w opiekunal6w prawnych 

w postaci: dane identyfikacyjne (imi~; nazwisko; wiek dziecka) oraz dane kontaktowe 

(adres zamieszkania, adres e-mail , numer telefonu); 

5. dane osobowe laureat6w i ich rodzic6w/opiekun6w prawnych bE;ld'l udostE;lpnione przez 

Organizatora wsp61organizatorom III Og61nopolskiego Konkursu dla Dzieci na 

RymowankE;l 0 Bezpieczeristwie w Gospodarstwie Rolnym -"Bezpiecznie na wsi mamy, 

bo ryzyko upadk6w znamy", patronom medialnym i fundatorom nagr6d w celach 

zwi'lzanych z udokumentowaniem odbioru nagr6d; 

6. administrator bE;ldzie przetwarzal dane uczestnik6w i ich rodzica/6w opiekuna/6w 

prawnych przez okres niezbE;ldny do realizacji III Og61nopolskiego Konkursu dla Dzieci 

na RymowankE;l 0 Bezpieczeristwie w Gospodarstwie Rolnym - "Bezpiecznie na wsi 

mamy, bo ryzyko upadk6w znamy" oraz ci'lz'Icych na administratorze obowi'lzk6w 

wynikaj'lcych z przepis6w prawa, w szczeg61nosci przepis6w, 0 kt6rych mowa 

w § 9 us!. 3, tejze Klauzuli; 

7. rodzic/opiekun prawny ma prawo dostE;lpu do danych osobowych swoich i dziecka, 

prawo do ich sprostowania, usuniE;lcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do 

przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofniE;lcia zgody 

w dowolnym momencie bez wplywu na zgodnosc z prawem przetwarzania, kt6rego 

dokonano na podstawie zgody przed jej cofniE;lciem; 

8. rodzic/opiekun prawny ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego 

zajmuj'lcego si~ ochron'l danych osobowych, tj . Prezesa UrzE;ldu Ochrony Danych 

Osobowych, gdy uzna iz przetwarzanie danych osobowych dziecka narusza przepisy 

rozporz'ldzenia 0 ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. ; 

9. dane osobowe dziecka i rodzica/opiekuna prawnego bE;ld'l przetwarzane w spos6b 

niezautomatyzowany, a takZe przetwarzane w celach statystycznych. 
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§10 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych i wykorzystanie wizerunku uczestnika 

1. Warunkiem udzia/u w III Og61nopolskim Konkursie dla Dzieci na Rymowankt;1 

o Bezpieczeristwie w Gospodarstwie Rolnym - "Bezpiecznie na wsi mamy, bo ryzyko 

upadk6w znamy" - jest wyrazenie zgody przez rodzica/opiekuna prawnego 

na przetwarzanie danych osobowych oraz wizerunkowych swojego 

dziecka/podopiecznego przez administratora - Kast;1 Rolniczego Ubezpieczenia 

Spo/ecznego, wsp6iorganizator6w, patron6w medialnych i fundator6w nagr6d, zgodnie 

z Regulaminem konkursu. 

2. Podanie danych osobowych w zakresie okreslonym w za/,!czniku nr 1 do Regulaminu, 

a takte wyrazenie zgody na ich przetwarzanie oraz wykorzystanie wizerunku maj,! 

charakter dobrowolny, ale s,! niezb~dne do udzia/u w konkursie. 

3. Dane osobowe i wizerunkowe uczestnik6w konkursu pos/uz,! promowaniu dzia/ari 

prewencyjnych poprzez upowszechnianie zdj~e oraz materia/6w filmowych 

przedstawiaj,!cych wizerunek dzieckalpodopiecznego/rodzica/opiekuna prawnego 

jako element budowania pozytywnego wizerunku administratora w przestrzeni 

publicznej i w mediach, jak r6wniez w celu realizacji przez niego obowi,!zku 

prowadzenia ewidencji korespondencji i archiwizacji dokumentacji. 

4. Zgoda moze bye w kazdej chwili wycofana poprzez przes/anie "oswiadczenia 

o wycofaniu zgody" na adres korespondencyjny Organizatora (KRUS- Centrala, 

AI. Niepodleg/osci 190, 00-608 Warszawa) z dopiskiem " Ochrona danych osobowych" 

lub na adres poczty elektronicznej bp@krus.gov.pl . 

5. Wycofanie zgody nie wplywa na zgodnose z prawem przetwarzania, kt6rego dokonano 

na podstawie zgody przed jej wycofaniem. 

6. Wycofanie zgody jest r6wnoznaczne z rezygnacj'! z udzia/u w konkursie. 

§11 

Postanowienia koricowe 

1. Organizator nie zwraca dostarczonych prac. Z chwil,! zg/oszenia danej pracy 

do konkursu, na Organizatora, tj. Kast;1 Rolniczego Ubezpieczenia Spo/ecznego, 

przechodz,! nieodplatnie w/asnose pracy oraz przys/uguj,!ce uczestnikowi autorskie 

prawa maj'!tkowe do tej pracy, nieograniczone czasowo i terytorialnie, na 

nastt;1puj,!cych polach eksploatacji: prawo do wykorzystania pracy na w/asny uzytek, 

udost~pnienia osobom trzecim, utrwalania, trwa/ego lub czasowego zwielokrotnienia, 

wprowadzania do pamit;1ci komputera, publikowania. Organizator jest tez uprawniony 

do wykonywania w imieniu uczestnika osobistych praw autorskich do zg/oszonej pracy. 
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2. Organizator zastrzega mozliwosc wydluzenia terminu trwania konkursu i zmiany 

Regulaminu bez podania przyczyny i jednoczesnie zobowiqzuje si~ do niezw/ocznego 

opublikowania zmienionego Regulaminu w miejscach, w kt6rych byl uprzednio 

opublikowany. 

3. Organizator zastrzega sobie prawo do uniewaznienia lub przerwania konkursu. 

4. przystqpienie do konkursu oznacza akceptacj~ Regulaminu. 

5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie ostateczne decyzje 

podejmuje na kazdym z etap6w Centralna Komisja Konkursowa. 

6. Regulamin konkursu jest dost~pny m. in. na stronie internetowej Kasy www.krus.gov.pl 

oraz w jednostkach terenowych KRUS. 
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Zalqcznik nr 1 
Formularz zg/oszeniowy do 11/ Ogolnopolskiego Konkursu dla Dzieci na Rymowank~ 
o Bezpieczeristwie w Gospodarstwie Rolnym - "Bezpiecznie na wsi mamy, bo ryzyko 

upadk6w znamy' 

Dane dziecka: 

Imi~: 

Nazwisko: 

Rok urodzenia: 
Dane rodzica/opiekuna prawnego 

Imi~ i nazwisko: 

numer UNO' 

Adres zamieszkanialprzekazania nagrody: 

Miejscowosc: 
Ulicalnr domu: 
Kod pocztowy i 
poczta: 

Wojewodztwo: 

Telefon: 

Adres e-mail: 
.. 

1) Oswladczam/y, ze zapoznalam/lem/hsmy Sl~ z Regulamlnem III Og61nopolsk/ego Konkursu dla DZ/ecl 
na Rymowankl? 0 Bezpieczeftslwie w Gospodarslwie Rolnym - "Bezpiecznie na wsi mamy, bo ryzyko 
upadkow znamy' i akceptuj~/akceptujemy zawarte w nim postanowienia. 

2) Oswiadczam/y, ze zapoznalamllem/zapoznalismy si~ z Klauzulq informacyjnq dla uczestnikow III 
Og61nopolskiego Konkursu dla Dzieci na Rymowankl? 0 Bezpieczelislwie w Gospodarslwie Rolnym -
"Bezpiecznie na wsi mamy, bo ryzyko upadkow znamy" oraz Zgodq na przelwarzanie danych 
osobowych i wykorzystanie wizerunku. 

3) W zwiqzku z przystqpieniem do 11/ Og61nopolskiego Konkursu dla Dzieci na Rymowankl? 0 
Bezpieczelislwie w Gospodarslwie Rolnym - ,Bezpiecznie na wsi mamy, bo ryzyko upadkow znamy" 
oswiadczam/y, ze wyrazam/y zgod~ na przetwarzanie danych osobowych oraz wizerunkowych 
moich/naszych i mojego/naszego dzieckaipodopiecznego' przez administratora - Kas~ Rolniczego 
Ubezpieczenia Spolecznego, wsp6iorgan izatorow, patronow medialnych i fundator6w nagr6d zgodnie 
z Regulaminem 11/ Og61nopolskiego Konkursu dla Dzieci na Rymowankl? 0 Bezpieczelislwie w 
Gospodarslwie Rolnym - . "Bezpiecznie na wsi mamy, bo ryzyko upadk6w znamy" 

Data i podpis/podpisy rodzica/rodzic6w/opiekuna prawnegolopiekun6w prawnych 

• Numer UNO to Unikalny Numer Osoby obj~tej ubezpieczeniem w KRUS. Znajduje si~ na 
korespondencji wysylanej do ubezpieczonego, m.in. na decyzji 0 podleganiu ubezpieczeniu, 
przekazie platniczym, jak r6wniei: moi:na go uzyskac w PT KRUS lub OR KRUS, w kt6rych 
rodzic/opiekun prawny podlega ubezpieczeniu. 

Uwaga! 
W formularzu powinny zostac podane wszystkie wymagane informacje. Brak wymaganych danych b~dzie 
skutkowat odrzuceniem zgtoszenia. 
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Dane kontaktowe Oddziat6w Regionalnych KRUS 

1. OR w Biatymstoku (woi. podlaskie) 
ul. Legionowa 18 
15-099 Bialystok 
tel. (85) 749-73-00 
bialystok@krus.gov.pl 
2. OR w Bydgoszczy ( wOi. kuiawsko-pomorskie) 
ul. Wycz61kowskiego 22 
85-092 Bydgoszcz 
tel. (52) 341 5261 do 66 
bydgoszcz@krus.gov.pl 
3. OR KRUS w Cz~stochowie (woi. sl~skie) 
ul. J. Korczaka 5 
42-200 Cz~stochowa 
tel. centrala: (34) 378 85 11 
czestochowa@krus.qov.pl 
4. OR KRUS w Gdansku (woi. pomorskie) 
ul. Trakt Sw. Wojciecha 137 
80-043 Gdansk 
tel. Centrala (58) 301 03 52 
Sekretariat (58) 301 4893 
gdansk@krus.gov.pl 
5. OR KRUS w Kielcach (woi. swi~tokrzyskie) 
ul. Wojska Polskiego 65 B 
25-389 Kielce 
te l. (41) 3481900, 348 1910 
kielce@krus.gov.pl 
6. OR KRUS w Krakowie (woi. matopolskie) 
ul. Bratyslawska 1 A 
31-201 Krak6w 
tel. (12) 618 94 00, 
Sekretariat: 618 94 10 
krakow@krus.gov.pl 
7. OR KRUS w Koszalinie (woi. zachodniopomorskie) 
ul. Siowianska 5 
75-846 Koszalin 
tel. (94) 342 77 31 
koszalin@krus.qov.pl 
8. OR KRUS w Lublinie (woi. lubelskie) 
ul. Droga M~czennik6w Majdanka 12 
20-325 Lublin 
tel. (81 ) 759 3410 
lublin@krus.gov.pl 
9. OR KRUS w t.odzi (woi. t6dzkie) 
ul. Zeligowskiego 32/34 
90-643 t.6di 
te l. (42) 665 07 10, 6650733 
lodz@krus.gov.pl 
10. OR KRUS w Olsztynie (woi. warminsko-mazurskie) 
ul. Mickiewicza 1 
10-959 Olsztyn 
tel. (89) 534 97 71 
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olsztyn@krus.gov.pl 
11.0R KRUS w Opolu (woj. opolskie) 
ul. Ozimska 51 a 
45-058 Opole 1 
tel. (77) 454 5641, 4544777 
opole@krus.gov.pl 
12. OR KRUS w Poznaniu (woj. wielkopolskie) 
ul. Sw. Marcin 46/50 
61-807 Poznari 1 
tel. (61) 85 30 920 
poznan@krus.gov.pl 
13. OR KRUS w Rzeszowie (woj. podkarpackie) 
ul. Siowackiego 7 
35-060 Rzesz6w 
tel. (17) 867 34 00 - centrala 

rzeszow@krus.gov.pl 
14. OR KRUS w Warszawie (woj. mazowieckie) 
ul. Miriska 25 
03-808 Warszawa 
tel. (22) 810 2719 
warszawa@krus.gov.pl 
15. OR KRUS we Wroclawiu (woj. dolnosl'lskie) 
ul. Powstaric6w Slqskich 62 
53-333 Wroc!aw 
tel. (71) 3671844 
wroclaw@krus.gov.pl 
16. OR KRUS w Zielonej G6rze (woj. lubuskie) 
ul. Gen. J6zefa Bema 44 
65-170 Zielona G6ra 
tel. (68) 45231 00.45231 01 
zielonagora@krus.gov.pl 
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