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JU¯ PO RAZ TRZECI UNIWERSYTET
PRZYRODNICZY W POZNANIU

OBJ¥£ PATRONATEM MERYTORYCZNYM
OGÓLNOPOLSKI KONKURS

„MECHANIK NA MEDAL”
Zaawansowane technologie znajduj¹ coraz wiêksze zasto-

sowanie w nowoczesnych maszynach rolniczych, a poniewa¿
s¹ one obiektami naprawialnymi wa¿n¹ rolê podczas ich
u¿ytkowania odgrywaj¹ serwisy. Serwis to nie tylko narzêdzia,
to równie¿ osoby wykonuj¹ce naprawy, czyli mechanicy.
Dlatego nale¿y d¹¿yæ do tego, aby naprawy przez nich
wykonywane by³y na jak najwy¿szym poziomie. Tylko
profesjonalizm pozwoli na d³u¿sze u¿ytkowanie maszyn, a co
jest z tym zwi¹zane zadowolenie klienta. W celu promowania
najlepszych oraz zwiêkszania jakoœci us³ug wykonywanych
przez serwisanta ju¿ po raz trzeci odby³ siê ogólnopolski
konkurs MECHANIK NA MEDAL, nad którym patronat obj¹³
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu.

Organizatorem konkursu i jednoczeœnie sponsorem nagród
by³a Polska Izba Gospodarcza Maszyn i Urz¹dzeñ Rolniczych
z siedzib¹ w Toruniu. Organizacja znana jest z takich wystaw
rolniczych jak ZIELONE AGRO SHOW POLSKIE ZBO¯A,
czy Miêdzynarodowa Wystawa Rolnicza AGRO SHOW. Do
organizacji konkursu, poza pracownikami PIGMiUR, zostali
zaproszeni pracownicy Instytutu In¿ynierii Biosystemów
Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, Szko³y G³ównej
Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie oraz Technikum
In¿ynierii Œrodowiska i Agrobiznesu w Poznaniu. Pracownik
Instytutu In¿ynierii Biosystemów, prof. dr hab. in¿. Czes³aw
RzeŸnik, zosta³ wybrany na przewodnicz¹cego komisji
konkursowej. Do zadañ komisji nale¿a³o opracowanie
regulaminu, zadañ praktycznych, pytañ teoretycznych oraz
bezpoœrednia ocena zak³adów serwisowych.

Celem konkursu by³o wy³onienie najlepszego mechanika
serwisu maszyn rolniczych w Polsce, a tak¿e zwrócenie uwagi
na wysokie kwalifikacje, profesjonalizm pracowników
zak³adów serwisowych oraz rozpowszechnienie us³ug serwi-
sowych. Zg³oszenia mog³a dokonaæ osoba bêd¹ca
pracownikiem zak³adu serwisowego zatrudniona na podstawie
umowy o pracê, która wykonywa³a prace zwi¹zane z napra-
wami. Warunkiem uczestnictwa w konkursie by³a elektro-
niczna rejestracja do dnia 31 marca 2014 r. na stronie
www.mechaniknamedal.agroshow.pl.

Konkurs odby³ siê w dwóch etapach i oceniany by³
systemem punktowym. Pierwszy, do którego zg³osi³o siê ponad
200 chêtnych, by³ to test rozwi¹zywany przez Internet sk³a-
daj¹cy siê z trzech wylosowanych przez komputer pakietów.
Ten etap pozwoli³ na wy³onienie piêciu finalistów, którzy
przeszli do drugiego etapu - sk³adaj¹cego siê z czêœci
praktycznej i merytorycznej. Dnia 18 wrzeœnia 2014 r.
w Technikum In¿ynierii Œrodowiska iAgrobiznesu w Poznaniu
zosta³a przeprowadzona czêœæ praktyczna fina³u. By³y to dwa
zadania praktyczne. Pierwsze z nich polega³o na identyfikacji
i usuniêciu uszkodzenia rozrusznika silnika ci¹gnikowego.
Natomiast drugim zadaniem by³o wykonanie odpowiednich
pomiarów œrednicówk¹ czujnikow¹ tulei cylindrowej silnika
ci¹gnikowego, a nastêpnie w wyniku przeprowadzonego
sprawdzenia, podjêcie decyzji serwisowej. Mechanicy mieli do
dyspozycji w³asne stanowiska pracy z niezbêdnym
wyposa¿eniem, narzêdziami i instrukcjami naprawczymi.

Zadaniem komisji by³a ocena miêdzy innymi organizacji pracy
na stanowisku, doboru narzêdzi, zgodnoœci wykonywanych
zadañ z przepisami BHP. Zawodnicy na wykonanie obu zadañ
mieli dwie godziny.

Nastêpnego dnia na XVI Miêdzynarodowej Wystawie
Rolniczej AGRO SHOW w Bednarach, finaliœci przyst¹pili do
drugiej czêœci fina³u - czêœci teoretycznej. Ka¿dy z mecha-
ników mia³ przygotowany pulpit z w³asnym imieniem i nazwi-
skiem oraz komputerem. Zawodnicy odpowiadali na 20 losowo
wybranych pytañ testowych, gdzie tylko jedna odpowiedŸ by³a
prawid³owa. Pytania dotyczy³y wiedzy z zakresu obs³ugi
maszyn rolniczych. Rywalizacjê zawodników publicznoœæ
mog³a na bie¿¹co ogl¹daæ na ekranie znajduj¹cym siê za
uczestnikami konkursu. Finalista zosta³ wy³oniony na
podstawie sumy punktów z drugiego etapu. Maksymalnie
mo¿na by³o zdobyæ 20 punktów za ka¿d¹ czêœæ po 10.
Zwyciêzc¹ zosta³ ten, kto uzyska³ najwiêksz¹ liczbê punktów.

Laureatami konkursu zostali:
I miejsce - ,ASPRIM, Lublin,
II miejsce - , POM,Augustów,
III miejsce - , POM,Augustów.

Wœród finalistów znaleŸli siê równie¿
(ASPRIM, Lublin) i (Lely East, Ciele).

Zwyciêzców og³osi³ przewodnicz¹cy komisji prof. dr hab.
Czes³aw RzeŸnik, a nagrody wrêczy³ Pan Wies³aw Kujawa,
Wiceprezes Zarz¹du Polskiej Izby Gospodarczej Maszyn
i Urz¹dzeñ Rolniczych. Nagroda za I miejsce wynosi³a 5 000
z³otych, za II - 3 000 z³otych, a za III - 2 000 z³otych. Wszyscy
uczestnicy fina³u otrzymali dyplomy oraz zestawy kluczy.
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