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UNIWERSYTET PRZYRODNICZY W POZNANIU OBJ¥£ PATRONATEM
MERYTORYCZNYM DWA OGÓLNOPOLSKIE KONKURSY, DOTYCZ¥CE

ZAKRESU PRAC SERWISU TECHNICZNEGO MASZYN ROLNICZYCH

TECHNIKA ROLNICZA OGRODNICZA LEŒNA 5/2013

W obecnie produkowanych maszynach rolniczych znajduj¹
zastosowanie zaawansowane technologie. Jeszcze kilkanaœcie
lat temu operatorzy maszyn rolniczych mogli sami wykonywaæ
naprawy, aktualnie bardzo wa¿n¹ rolê odgrywaj¹ serwisy
maszyn. Dlatego niezmiernie wa¿ne jest, aby us³ugi
œwiadczone przez serwis i mechaników by³y na jak najwy¿-
szym poziomie. Profesjonalizm to obecnie podstawa tego, aby
nasze maszyny s³u¿y³y nam wiele lat, ale równie¿ podstawa do
zdobywania klientów. Miêdzy innymi te kryteria przyczyni³y
siê do powstania dwóch ogólnopolskich konkursów: SERWIS
NA MEDAL i MECHANIK NA MEDAL, które przeprowa-
dzone zosta³y równolegle, a patronat merytoryczny nad nimi
obj¹³ Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu.

G³ównym organizatorem i jednoczeœnie sponsorem nagród
w obu konkursach by³a Polska Izba Gospodarcza Maszyn
i Urz¹dzeñ Rolniczych z siedzib¹ w Toruniu. Instytucja ta jest
znana z organizacji wystaw rolniczych, takich jak ZIELONE
AGRO SHOW - POLSKIE ZBO¯A oraz Miêdzynarodowa
Wystawa Rolnicza AGRO SHOW. Do organizacji konkursów,
poza pracownikami PIGMiUR, zostali zaproszeni pracownicy
Instytutu In¿ynierii Biosystemów Uniwersytetu Przyrodni-
czego w Poznaniu, Szko³y G³ównej Gospodarstwa Wiejskiego
w Warszawie, Zespo³u Szkó³ Technicznych w Poznaniu oraz
Technikum In¿ynierii Œrodowiska i Agrobiznesu w Poznaniu.
Przewodnicz¹cym komisji konkursowej zosta³ prof. dr hab.
in¿. Czes³aw RzeŸnik, a jednym z jej cz³onków by³ dr hab.
Karol Durczak, pracownicy Instytutu In¿ynierii Biosystemów
Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Zadaniem komisji
by³o opracowanie regulaminów, ankiet, zadañ praktycznych,
pytañ teoretycznych oraz bezpoœrednia ocena zak³adów
serwisowych.

Celem konkursów by³o wy³onienie najlepszego serwisu
maszyn rolniczych oraz najlepszego mechanika w Polsce,
z jednoczesnym zaakcentowaniem roli wykwalifikowanych
pracowników w obs³udze technicznej maszyn rolniczych,
podkreœleniem znaczenia profesjonalizmu pracowników
serwisowych oraz rozpowszechnieniem us³ug serwisowych.

Do ogólnopolskiego konkursu na najlepszy serwis maszyn
rolniczych 2013 - SERWIS NAMEDALzg³osi³y siê firmy z ca-
³ej Polski. Dzia³alnoœæ firm musia³a dotyczyæ serwisu
technicznego maszyn i ci¹gników rolniczych. Wiêkszoœæ
zak³adów posiada³a certyfikaty jakoœciowe œwiadczonych
us³ug, przyznane przez œwiatowych producentów ci¹gników
i maszyn rolniczych. Warto zwróciæ uwagê równie¿ na serwisy
uniwersalne, które zg³osi³y siê do konkursu. Takie zak³ady
obs³uguj¹ sprzêt rolniczy o mniejszym zaawansowaniu
technologicznym, który nie wymaga specjalistycznych
przyrz¹dów diagnostycznych, a których w Polsce jest bardzo
du¿o.

Konkurs przebiega³ w dwóch etapach i by³ oceniany
systemem punktowym. Pierwszy polega³ na wype³nieniu
ankiety, której pytania dotyczy³y wyposa¿enia danego zak³adu,
jakoœci obs³ugi klienta, sposobu organizacji pracy,
certyfikatów oraz nagród i wyró¿nieñ, jakie firma otrzyma³a,
inwestycji rozwojowych przedsiêbiorstwa, przestrzegania
przepisów bhp itp. Na podstawie iloœci punktów z ankiety
wy³oniono piêæ serwisów, które zakwalifikowa³y siê do
kolejnego etapu. Drugi etap polega³ na wizytacji komisji
konkursowej w firmach, w trakcie której równie¿ by³y
przydzielane punkty. £¹czna liczba punktów z obu etapów

pozwoli³a na wy³onienie zwyciêzców III edycji konkursu
, którymi zostali:

KUNERT Spó³ka Jawna (Poladowo, woj.
wielkopolskie),

ROL-BRAT, S. W. Zalewscy, Sp. J. (¯abin
Karniewski, woj. mazowieckie),

P. H. U. ROLMAX, Gabriel Kurzyna (Œwidnik,
woj. lubuskie).

Drugim konkursem, nad którym Uniwersytet Przyrodniczy
w Poznaniu sprawowa³ patronat merytoryczny, by³a II edycja
konkursu na najlepszego mechanika serwisowego maszyn
rolniczych roku 2013 - MECHANIK NA MEDAL. Konkurs
ten sk³ada³ siê z dwóch etapów i by³ oceniany systemem
punktowym. Udzia³ zg³osi³o prawie stu piêædziesiêciu
uczestników z ca³ej Polski. Regulamin ogranicza³ liczbê
uczestników z jednego zak³adu serwisowego maksymalnie do
dwóch osób. W pierwszym etapie, po rejestracji elektronicznej,
uczestnicy rozwi¹zywali test , sk³adaj¹cy siê z 20 pytañ.
Do drugiego etapu zakwalifikowano piêciu najlepszych
uczestników. Finaliœci musieli wykazaæ siê praktyczn¹ zna-
jomoœci¹ serwisowania maszyn rolniczych. Dwa praktyczne
zadania konkursowe dotyczy³y diagnostyki i regulacji uk³adu
zasilania ci¹gnika rolniczego oraz weryfikacji wa³u
korbowego. Ta czêœæ konkursu odby³a siê w warsztatach
Technikum In¿ynierii Œrodowiska i Agrobiznesu w Poznaniu-
Golêcinie. Czêœæ teoretyczna drugiego etapu odby³a siê przy
udziale publicznoœci na XV Miêdzynarodowej Wystawie
Rolniczej AGRO SHOW w Bednarach dnia 20 wrzeœnia br.
Zwyciêzcami konkursu zostali:

Micha³ Szendryk (Agrohandel S.J. A. Plecety
I. Plecety z Legnicy),

Dariusz Wójcik (ASPRIM Sp. z o.o. z Lublina),
Stanis³aw Pytka (ASPRIM Sp. z o.o. z Lublina).

Uroczyste podsumowanie konkursów odby³o siê dnia 20
wrzeœnia 2013 r. podczas XV Miêdzynarodowej Wystawy
Rolniczej AGRO SHOW. Wszyscy zwyciêzcy otrzymali
dyplomy oraz nagrody pieniê¿ne, które wrêczy³ osobiœcie
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Stanis³aw Kalemba.
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