
UNIWERSYTET PRZYRODNICZY W POZNANIU PATRONEM
MERYTORYCZNYM I WSPÓ£ORGANIZATOREM DWÓCH
OGÓLNOPOLSKICH KONKURSÓW Z ZAKRESU SERWISU

TECHNICZNEGO MASZYN ROLNICZYCH
Czasy, gdy obs³ugê techniczn¹ maszyn rolniczych móg³ rolnik wykonaæ we w³asnym zakresie, minê³y ju¿ bezpowrotnie. Du¿a ró¿norodnoœæ sprzêtu rolniczego oraz
jego zaawansowanie techniczne sprawiaj¹, ¿e wymaga on profesjonalnej i systematycznej obs³ugi technicznej. Na mapie Polski pojawiaj¹ siê nowe punkty
serwisowe maszyn rolniczych, zarówno autoryzowane jak i niezale¿ne. Jakoœæ œwiadczonych przez nie us³ug oceniono w dwóch równolegle tocz¹cych siê
ogólnopolskich konkursach: SERWIS NA MEDAL oraz MECHANIK NA MEDAL. Patronat merytoryczny nad tymi konkursami obj¹³ Uniwersytet Przyrodniczy
w Poznaniu.

Inicjatorem, g³ównym organizatorem oraz sponsorem nagród obu konkursów by³a Polska Izba Gospodarcza Maszyn i Urz¹dzeñ Rolniczych z siedzib¹
w Toruniu, znana z organizacji du¿ych wystaw rolniczych, takich jak AGRO SHOW oraz ZIELONE AGRO SHOW. Do organizacji konkursów zostali zaproszeni
pracownicy Instytutu In¿ynierii Biosystemów Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, Szko³y G³ównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Technikum
In¿ynierii Œrodowiska iAgrobiznesu w Poznaniu oraz miesiêcznikaAGROmechanika (patronat medialny). Powo³ano siedmioosobow¹ komisjê konkursow¹, której
zadaniem by³o opracowanie regulaminów, ankiet, zadañ praktycznych, pytañ teoretycznych oraz bezpoœrednia ocena zak³adów serwisowych.

Cele konkursów to przede wszystkim wy³onienie najlepszego mechanika jak i zak³adu serwisowego maszyn rolniczych w Polsce, ale tak¿e podkreœlenie roli
i znaczenia wykwalifikowanych pracowników w obs³udze technicznej maszyn rolniczych, stymulowanie wszechstronnego doskonalenia pracowników
serwisowych oraz propagowanie us³ug serwisowych jako wa¿nego obszaru dzia³alnoœci gospodarczej.

Do ogólnopolskiego konkursu na najlepszy serwis maszyn rolniczych roku 2012 SERWIS NAMEDAL zg³osi³y siê firmy z ca³ej Polski, zajmuj¹ce siê serwisem
technicznym maszyn i ci¹gników rolniczych. Dominowa³y zak³ady posiadaj¹ce autoryzacjê i certyfikaty jakoœciowe œwiadczonych us³ug œwiatowych producentów
maszyn i ci¹gników rolniczych, takich jak: SDF, CNH, John Deere, McCormick, Manitou, Horsch, Claas, Kuhn, Kverneland, Stihl, Joskin. Do konkursu zg³osi³y siê
tak¿e serwisy uniwersalne, obs³uguj¹ce sprzêt rolniczy, g³ównie starszej daty produkcji, niewymagaj¹cy specjalistycznego sprzêtu diagnostycznego. Przebieg
konkursu by³ dwuetapowy. Punkty mo¿na by³o uzyskaæ z ankiety konkursowej, sk³adaj¹cej siê z kilkudziesiêciu pytañ. Udzielane odpowiedzi charakteryzowa³y
zak³ady pod wzglêdem ich wyposa¿enia technicznego, obs³ugi klienta, organizacji pracy, sukcesów zawodowych, planów rozwojowych, bhp itp. W drugim etapie
zakwalifikowane do fina³u zak³ady by³y wizytowane przez komisjê konkursow¹. Sumaryczna liczba punktów z obu etapów wy³oni³a laureatów II edycji konkursu

, którymi zostali:
- RAITECH RAIFFEISENAGRO-TECHNIKA(Brzoza k. Bydgoszczy),
- P.H.AGROMARKET EWASKRZYPCZAK, MIROS£AW SKRZYPCZAK, LESZEK SKRZYPCZAK (Jaryszki k. Poznania),
- P.H.U.P. "AGROS-WROÑSCY" (Strzelce Wielkie k. Czêstochowy).

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu sprawowa³ tak¿e patronat merytoryczny nad pierwsz¹ edycj¹ konkursu na najlepszego mechanika serwisowego maszyn
rolniczych roku 2012 MECHANIK NA MEDAL. Swój akces zg³osi³o prawie stu uczestników z ca³ej Polski. Konkurs ten przebiega³ tak¿e dwuetapowo. W pierw-
szym etapie, tzw. eliminacjach, po elektronicznej rejestracji w systemie na stronie internetowej, uczestnicy odpowiadali na pytania testowe. Do œcis³ego fina³u
zakwalifikowa³o siê piêciu mechaników, którzy uzyskali najwiêcej punktów z trzech testów po 20 pytañ ka¿dy. W drugim etapie finaliœci musieli wykazaæ siê
praktyczn¹ znajomoœci¹ serwisowania maszyn rolniczych. Ta czêœæ konkursu odby³a siê w warsztatach szkolnych golêciñskiego Technikum In¿ynierii Œrodowiska i
Agrobiznesu w Poznaniu. Natomiast czêœæ teoretyczna fina³u odby³a siê przy udziale publicznoœci na wystawie AGRO SHOW w Bednarach. Laureatami konkursu

zostali:
- Tadeusz Trembiñski (Raitech Œrem),
-Andrzej Mroczkowski (Agromarket Kutno),
- Grzegorz Kujawski (Raitech Potêgowo).

Uroczyste podsumowanie obu konkursów nast¹pi³o na gali zorganizowanej podczas wrzeœniowej XIV Miêdzynarodowej Wystawy Rolniczej AGRO SHOW.
Wszyscy laureaci otrzymali dyplomy oraz atrakcyjne nagrody pieniê¿ne. Zainteresowani propagowaniem us³ug serwisowych maszyn rolniczych w kraju s¹ zgodni
z rozpowszechnian¹ maksym¹, ¿e „pierwsz¹ maszynê sprzedaje handlowiec, a nastêpn¹ serwis”.
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