Wymagania merytoryczne

Konkurs obejmuje zagadnienia z zakresu zasad bezpieczeństwa pracy we
wszystkich działach rolnictwa. Poniżej podajemy listę pozycji, które mogą okazać się
przydatne w trakcie przygotować do konkursu. Lista ta nie jest listą zamkniętą.
Centralna Komisja Konkursowa zastrzega sobie prawo do zadania Uczestnikom
Konkursu pytań wykraczających poza treść wymienionych dokumentów, ale związanych
z główną tematyką konkursu.
1. Materiały źródłowe:
















Bezpieczna obsługa maszyn i urządzeń w gospodarstwie rolnym. KRUS. Warszawa.
(http://www.krus.gov.pl/fileadmin/moje_dokumenty/obrazki/broszury_prewencja/Bezpieczn
a_obsluga_maszyn_i_urzadzen_w_gospodarstwie_rolnym_2.pdf)
Bezpieczna praca z chemicznymi środkami ochrony roślin. KRUS. Warszawa.
(http://www.krus.gov.pl/fileadmin/moje_dokumenty/obrazki/broszury_prewencja/Bezpieczn
a_praca_z_chemicznymi_srodkami_ochrony_roslin_5.pdf)
Bezpieczna praca na wysokości, w wykopach i zbiornikach w gospodarstwie rolnym. KRUS.
Warszawa.
(http://www.krus.gov.pl/fileadmin/moje_dokumenty/obrazki/broszury_prewencja/Bezpieczn
a_praca_na_wysokosci_w_wykopach_zbiornikach_gospodarstwie_rolnym_4.pdf)
Kodeks Dobrej Praktyki Rolniczej. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Ministerstwo
Środowiska. Warszawa.
Pył
występujący
w
rolnictwie
jest
niebezpieczny.
KRUS.
Warszawa.
(http://www.krus.gov.pl/fileadmin/moje_dokumenty/obrazki/broszury_prewencja/Pyl_wyste
pujacy_w_rolnictwie_jest_niebezpieczny_1.pdf)
Bezpieczna
obsługa
zwierząt
gospodarskich.
KRUS.
Warszawa.
(http://www.krus.gov.pl/fileadmin/moje_dokumenty/obrazki/broszury_prewencja/Bezpieczn
a_obsluga_zwierzat_gospodarskich_3.pdf)
Ochrona
zdrowia
i
życia
w
gospodarstwie
rolnym.
KRUS.
Warszawa.
(http://www.krus.gov.pl/fileadmin/moje_dokumenty/obrazki/broszury_prewencja/Ochrona_z
ycia_i_zdrowia_2009.pdf)
Chorób
odzwierzęcych
można
się
ustrzec.
KRUS.
Warszawa.
(http://www.krus.gov.pl/fileadmin/moje_dokumenty/obrazki/broszury_prewencja/ch2011.pd
f)
„Pracuj bezpiecznie”, miesięcznik AGROmechanika – Technika w gospodarstwie, wydania
1/2006 - 12/2014, Warszawa.
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24.08.2004 r. w sprawie wykazu prac wzbronionych
młodocianym i warunków ich zatrudniania przy niektórych z tych prac (Dz.U. 2016 poz.
1509 tekst jednolity).
Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 5 października 2015 r. w sprawie
szczegółowego sposobu postępowania z olejami odpadowymi (Dz. U. 2015 poz. 1694).
Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2005 r. w sprawie sposobu
i trybu zgłaszania wypadku przy pracy rolniczej oraz ustalania jego okoliczności i przyczyn
(Dz. U. 2005 nr 76 poz. 669).


























Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 5 grudnia 2002 r. w sprawie
przypadków, w których jest dopuszczalne zatrudnienie młodocianych, którzy nie ukończyli
gimnazjum (Dz. U. Nr 214, poz. 1808).
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 12 stycznia 1998
w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy obsłudze ciągników, maszyn, narzędzi
i urządzeń technicznych stosowanych w rolnictwie (Dz. U. 1998 nr 12 poz. 51).
( http://www.pip.gov.pl/html/pl/doc/pdf/046.pdf)
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 7 października 1997
r.
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle rolnicze i ich
usytuowanie (tekst jednolity: Dz.U. 2014 poz. 81).
(http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19971320877)
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 28 września 2001 r. w sprawie
bezpieczeństwa
i higieny pracy przy obsłudze zwierząt gospodarskich (Dz..U. z 2001 r. Nr 118 poz.1268 oraz
z 2005 r. Nr 256, poz. 2149).
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dn. 24 czerwca 2002 r. w sprawie
bezpieczeństwa i higieny pracy przy stosowaniu i magazynowaniu środków ochrony roślin
oraz nawozów mineralnych i organiczno-mineralnych (Dz.U. z 2002 r. Nr 99 poz. 896 oraz z
2005 r. Nr 88 poz.752).
(http://www.abc.com.pl/serwis/du/2005/0752.htm)
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie szczegółowych
wymagań, jakim powinny odpowiadać programy działań mających na celu ograniczenie
odpływu azotu ze źródeł rolniczych. (Dz. U. 2003 Nr 4, poz. 44).
(http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20030040044)
Ustawa z dnia 11 marca 2004 roku o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczania chorób
zakaźnych zwierząt (tekst jednolity: Dz.U. 2014 poz.1539 z poźn. zm.)
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2006 r. w sprawie bezpieczeństwa
i higieny pracy przy wykonywaniu niektórych prac z zakresu gospodarki leśnej (Dz. U. z dnia
8 września 2006 r. Nr 161 poz. 1141)
( http://www.budnet.pl/pliki/D20061141.pdf)
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 roku
w sprawie ogólnych przepisów BHP (Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 z późn. zm.)
( http://www.abc.com.pl/serwis/du/1997/0844.htm)
Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 grudnia 2005 roku w sprawie zasadniczych
wymagań dla maszyn i elementów bezpieczeństwa (Dz.U. z dn. 28 grudnia 2005 roku).
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 kwietnia 2008 r. w sprawie
szczegółowego sposobu stosowania nawozów oraz prowadzenia szkoleń z zakresu ich
stosowania (tekst jednolity: Dz.U. z 2014 r. poz. 393).
(http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20080800479)
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dn. 18 czerwca 2008 r. w sprawie
wykonania niektórych przepisów nawozach i nawożeniu (DZ. U. Nr 119, poz. 765 oraz z
2009 r. Nr 224, poz. 1804).
(http://prawo.ekologia.pl/Prawo_ochrony_srodowiska/doc/WDU20081190765/Rozporzadzen
ie_w_sprawie_wykonania_niektorych_przepisow.html)
Konstytucja RP- Kodeks Pracy.( http://www.prawo-pracy.pl/graf/Kodeks_pracy.pdf)
Ustawa z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (tekst jednolity:
Dz.U.
z 2016 r. poz. 1403, z późn. zm.).
Ustawa z dnia 10 lipca 2007 o nawozach i nawożeniu (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz.
277
z późn. zm.).







Ustawa z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin (tekst jednolity: Dz.U. z 2015 r.,
poz. 547).
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie
warunków stosowania środków ochrony roślin (Dz.U. z 2014 r., poz. 516),
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 maja 2015r. zmieniające
rozporządzenie
w sprawie wymagań dotyczących sprawności technicznej sprzętu
przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin (Dz.U. z 2015 r., poz. 829).
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 maja 2015 r. zmieniające
rozporządzenie w sprawie potwierdzania sprawności technicznej sprzętu przeznaczonego
do stosowania środków ochrony roślin (Dz.U. z 2015 r., poz. 828).
Strona www.grunttobezpieczemstwo.pl

