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Przypominamy - trwa konkurs dla dziennikarzy  

organizowany przez KRUS  

 

 Trwa XXIV Konkurs "W rolnictwie można pracować bezpieczniej" 

na publikacje poświęcone bezpieczeństwu pracy rolników organizowany 

przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego dla dziennikarzy i osób, 

które w środkach masowego przekazu opublikują w 2018 roku materiały 

popularyzujące wiedzę o zagrożeniach i zasadach bezpiecznej pracy  

w gospodarstwach rolnych.  

 

 Na laureatów czekają nagrody finansowe. Za najlepszy cykl publikacji  

(3 publikacje) w kategorii artykuły prasowe i internetowe I nagroda wynosi 2400 zł,  

w kategorii audycje radiowe - 3000 zł, w kategorii audycje telewizyjne 3500 zł.  

W przypadku pojedynczych publikacji, odpowiednio - 900, 1100 i 1300 zł. 

 

 Zadaniem konkursu ma być oddziaływanie na poprawę warunków bezpieczeństwa 

pracy rolników i ich rodzin poprzez upowszechnianie w mediach wiedzy o zagrożeniach  

i zasadach bezpiecznej pracy. Konkurs ma popularyzować wiedzę o zagrożeniach  

i zasadach bezpiecznej pracy, zawartych m.in. w ustanowionych przez Prezesa Kasy 

„Zasadach ochrony zdrowia i życia w gospodarstwie rolnym” oraz „Wykazie czynności 

szczególnie niebezpiecznych, związanych z prowadzeniem gospodarstwa rolnego, 

których nie należy zlecać dzieciom poniżej 16 lat”.  

 Prewencja jest jednym z głównych zadań prowadzonych przez KRUS. Jest tańsza 

od leczenia, od długotrwałej rehabilitacji powypadkowej, a wieloletnie działania 

przynosza w tej mierze znakomite efekty.  Wystarczy powiedzieć, że od 2005 roku liczba 

zgłoszonych wypadków w rolnictwie zmniejszyła się w kraju o prawie 35 proc. To stała 

tendencja, bo szeroko prowadzona prewencja i akcja uświadamiająca prowadzona przez różne 

instytucje, nie tylko KRUS, powoduje, że liczba wypadków maleje co roku o kilka 

procent. Na terenie województwa śląskiego od 2012 roku liczba wypadków zmniejszyła 

się o 32,7 proc!  

 W konkursie mogą brać udział dziennikarze i inne osoby publikujące w środkach 

masowego przekazu. Publikacje mogą zgłaszać bezpośrednio autorzy, ich Redakcje lub - po 

uzyskaniu zgody autorów - Oddziały Regionalne KRUS i Biuro Komunikacji Społecznej 
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Centrali KRUS. Publikacje konkursowe będą oceniane w trzech kategoriach: artykułów 

prasowych i publikacji internetowych; audycji radiowych oraz audycji telewizyjnych. 

 Komisja Konkursowa przyzna nagrody za pojedynczą publikację lub za cykl 

(minimum trzy publikacje). Organizator pozostawia do wyłącznego uznania autorów dobór 

gatunków dziennikarskich przy opracowaniu materiałów konkursowych, np. reportaż, 

wywiad, felieton. Warunkiem udziału w konkursie jest opublikowanie od 1 stycznia do 31 

grudnia 2018 r., a następnie przesłanie na adres organizatora, najpóźniej do 15 stycznia 2019 

r. (decyduje data stempla pocztowego) co najmniej jednego artykułu lub jednej audycji 

spełniającej wymogi konkursowe zawarte w Regulaminie Konkursu.  

 Publikacje konkursowe należy przesłać w formie: wycinków prasowych -  

w przypadku artykułów, skanu obrazu z ekranu z materiałem (printscreen) - w przypadku 

publikacji internetowych, CD, DVD lub pamięci USB – w przypadku audycji telewizyjnych 

 i audycji radiowych.  

 Szczegóły na temat wymogów, jak również dokładne informacje na temat kryteriów 

oceny publikacji, a także wysokości nagród finansowych w poszczególnych kategoriach 

można znaleźć na stronie internetowej KRUS. 

 

Regulamin: 

 

https://www.krus.gov.pl/fileadmin/moje_dokumenty/obrazki/Dokumenty/konkursy_2018/Regul

amin_Konkursu_W_rolnictwie_mozna_pracowac_bezpieczniej_2018.pdf 

 

Relacja z ostatniego rozstrzygnięcia: 

 

https://www.krus.gov.pl/aktualnosci/dokument/artykul/konkurs-na-publikacje-w-rolnictwie-

mozna-pracowac-bezpieczniej-zostal-rozstrzygniety/ 
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