
  

                                       
KONKURS W FORMIE KRZYŻÓWKI „BHP W ROLNICTWIE” 

 

          
Poziomo: 
3. budynek gospodarski, przeznaczony do przechowywania 
    słomy, siana 
4. plac przy domu, ogrodzony lub otoczony zabudowaniami 
5. szybkie działanie, które może skutkować wypadkiem 
8. teren porośnięty trawą, przeznaczony do wypasu bydła 
10. pojazd bez własnego napędu służący do transportu  
      np. płodów rolnych 
11. osoba poniżej 16 roku życia, której nie można powierzać 
      niebezpiecznych czynności w gosp. rolnym 
13. dochodzi w organizmie podczas wypadku 
14. stan niezagrożenia, najważniejszy element podczas pracy 
      w gospodarstwie rolnym 
17. narzędzie do przecinania materiałów, mające postać 
      uzębionej, stalowej listwy lub tarczy 
18. osoba zajmująca się zawodowo np. uprawą pola  
      czy hodowlą bydła 
20. zestaw lekarstw, środków opatrunkowych i narzędzi 
      potrzebnych do udzielenia pierwszej pomocy 
22. wieloczynnościowa maszyna rolnicza do zbioru roślin 
      uprawowych 
23. zwalczanie za pomocą środków chemicznych, fizycznych  
      lub biologicznych wszelkich szkodliwych gryzoni,  
      np. szczurów 
24. może do niego dojść poruszając się po śliskiej 
      nawierzchni 

Pionowo: 
1. posiadłość wiejska obejmująca grunty i zabudowania 
2. instytucja państwowa odpowiedzialna za ubezpieczenie 
    społeczne rolników 
6. substancje lub ich mieszaniny oraz żywe organizmy, 
    przeznaczone do ochrony roślin uprawnych przed  
    np. organizmami szkodliwymi 
7. maszyna rolnicza przystosowana np. do przeciągania 
    pojazdów i urządzeń bez własnego napędu 
9. nieszczęśliwe wydarzenie, które może skutkować 
    uszczerbkiem na zdrowiu 
12. termin zgłaszania zdarzenia wypadkowego do KRUS 
15. obramowanie schodów, złożone z szeregu słupków 
      połączonych poręczą 
16.  element przekazujący napęd z pojazdu do poruszanej 
      maszyny 
19. rozdzielający do piły tarczowej 
21. substancja zawierająca składniki odżywcze, niezbędne  
      do rozwoju roślin 
22. potocznie piła tarczowa 
 

Krzyżówka skierowana jest do rolników i ich 
domowników. Litery z zaznaczonych pól utworzą 
hasło, które prosimy dostarczyć lub nadesłać  
w terminie do końca maja 2023 roku na adres:  
KRUS Oddział Regionalny w Koszalinie,  
ul. Słowiańska 5, 75-846 Koszalin (decyduje 
data stempla pocztowego) oraz na adres e-mail: 
koszalin@krus.gov.pl (zdjęcie lub skan).  
Wraz z rozwiązaniem prosimy podać dane 
kontaktowe: imię i nazwisko, adres, telefon. 
Nadesłane rozwiązania wezmą udział  
w losowaniu nagród rzeczowych!!! 
Regulamin Krzyżówki dostępny w siedzibie  
OR KRUS w Koszalinie. 



 
HASŁO:  

 

 

 

 

                           

 

Dane uczestnika konkursu: 

IMIĘ I NAZWISKO ................................................................................................ 

ADRES  ................................................................................................................ 

TELEFON    .........................................................................................................            
Wyrażam zgodę, aby moje dane osobowe były przechowywane i przetwarzane przez KRUS w związku z przeprowadzanym na łamach kwietniowego magazynu „Echo 

Zachodniopomorskiej Wsi” konkursem w formie krzyżówki „BHP w rolnictwie” w KRUS Oddział Regionalny w Koszalinie. Ww. konkursie wzięłam/wziąłem udział. 

Zgodnie z art. 6, ust. 1, lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku  

z przetwarzaniem danych osobowych.   

PODPIS ......................................... 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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