
Konkurs dla uczniów szkół rolniczych organizowany przez 

Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy 

w roku szkolnym 2019/2020  

 

Tytuł Konkursu: 

„ INTEGROWANA OCHRONA ROŚLIN –  WIZJA MŁODEGO POKOLENIA”  

 

Organizator i miejsce przeprowadzenia Konkursu: Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut 

Badawczy, ul. Władysława Węgorka 20, 60-318 Poznań.  

Odbiorcy:  Uczniowie średnich szkół rolniczych kształcących się w zawodach m.in. technik rolnik, 

technik architektury krajobrazu, technik agrobiznesu, technik leśnik, technik ogrodnik, technik 

pszczelarz, technik mechanizacji rolnictwa. 

Cel konkursu: Propagowanie i rozszerzanie wiedzy dotyczącej ochrony roślin w kontekście 

integrowanej ochrony roślin.  

Proponowana tematyka (do wyboru):  

 Alternatywne metody ochrony roślin (agrotechnika, rolnictwo ekologiczne, odmiany, metody 

biologiczne) 

 Rolnictwo precyzyjne  

 Ochrona roślin a zmiany klimatyczne 

 Ochrona roślin w dobie uproszczeń technologii 

 Ochrona roślin a zachowanie bioróżnorodności 

 Bezpieczeństwo żywności 

 Ochrona zapylaczy 

Forma konkursu: Praca pisemna i prezentacja multimedialna.  

 I etap: Praca pisemna o objętości 2–5 stron A4 (czcionka 12, interlinia 1,5) oraz możliwość 

dołączenia 2 stron grafiki lub fotografii (niekonieczne). 

 II etap: Prezentacja multimedialna (10 min) oparta na treści i założeniach przedstawionych  

w części pisemnej  

Zawartość merytoryczna: Praca koncepcyjna i nowatorska (nie odtwórcza) przedstawiająca nowe 

rozwiązania i pomysły, niekoniecznie łatwe i możliwe do wdrożenia. Nie zaleca się przygotowania prac 

wyłącznie na podstawie literatury lub już istniejących rozwiązań. Praca ma przedstawiać własne 

wyobrażenie młodego rolnika na temat idealnej ochrony roślin w przyszłości oraz ewentualne sugestie 

dotyczące kierunków jej rozwoju.  

Zasady Konkursu: Uczniowie przygotują prace pisemne, które ocenione zostaną przez Komisję 

konkursową powołaną przez Dyrektora IOR – PIB. W pierwszym etapie Konkursu zostanie wybranych 

10 najlepszych prac, których Autorzy (zespoły) wraz z opiekunami zostaną zaproszeni na 60. Sesję 

Naukową IOR – PIB celem zaprezentowania swoich pomysłów. Wśród uczestników drugiego etapu 

Konkursu zostaną wyłonieni laureaci I, II i III miejsca.  



Uczestnicy konkursu: W Konkursie mogą wziąć udział osoby indywidualne lub zespoły liczące 

maksymalnie 3 osoby. W przypadku pracy zespołowej konieczne jest podanie lidera.  

Członkowie Komisji konkursowej (17 osób): Dyrekcja oraz pracownicy IOR – PIB, przedstawiciele 

MRiRW, CDR, ODR, PIORIN, CWRKDiZ, uczelni wyższych, przedstawiciel sponsora nagród.  

Miejsce informacji o Konkursie: Strona internetowa IOR – PIB, wysłanie indywidualnych zaproszeń do 

dyrektorów szkół. 

Terminy:  

 Ogłoszenie konkursu: 3 września 2019 r.  

 Składanie prac do I etapu: do 15 listopada 2019 r.  

 Ogłoszenie wyników I etapu: 15 grudnia 2019 r.  

 Prezentacje multimedialne (II etap): 60. Sesja IOR – PIB w dniu 11 lutego 2020 r. „Forum Nauka 

– Szkoły rolnicze”. 

 Ogłoszenie wyników II etapu i wręczenie nagród: 60. Sesja IOR – PIB w dniu 11 lutego 2020 r. 

„Forum Nauka – Szkoły rolnicze” 

Nagrody: Laureaci I, II i III miejsca otrzymają stosowne dyplomy oraz nagrody, a pozostali uczniowie 

lub zespoły prezentujące prace na Sesji IOR – PIB dyplomy uczestnictwa i nagrody pocieszenia. 

Kontakt w IOR – PIB i adres przesyłania prac: Dr hab. Kinga Matysiak – Sekretarz Naukowy IOR – PIB, 

e-mail: sekretarz.naukowy@iorpib.poznan.pl, tel. 787-097-527  

(po przesłaniu pracy do Konkursu prosimy o telefoniczne potwierdzenie wysłania pracy). 

Postanowienia końcowe:  

 Dane osobowe uczestników Konkursu są przetwarzane zgodnie z Klauzulą informacyjną 

dotyczącą ochrony danych osobowych. 

 Zgłoszenie do Konkursu jest bezpłatne. 

 Organizatorzy nie ponoszą kosztów poniesionych przez uczestników Konkursu związanych  

z uczestnictwem w Konkursie. 

 Wraz z pracą konkursową, Autor/Autorzy proszeni są o przesłanie podpisanych załączników 

do Regulaminu konkursu: Załącznik nr 1 – Klauzula informacyjna dotycząca danych 

osobowych (RODO); Załącznik nr 2 – Oświadczenia. 
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Skład Komisji konkursowej:  

1. Dr hab. Kinga Matysiak – Przewodnicząca Komisji (Sekretarz Naukowy, Instytut Ochrony Roślin 

– Państwowy Instytut Badawczy, Poznań) 

2. Dr hab. Roman Kierzek (Z-ca Dyrektora ds. naukowo-badawczych, Instytut Ochrony Roślin – 

Państwowy Instytut Badawczy, Poznań) 

3. Dr Piotr Łysoń (Dyrektor Departamentu Doradztwa i Nauki, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju 

Wsi, Warszawa) 

4. Edyta Wieczorkiewicz-Dudek (Zastępca Dyrektora Departamentu Doradztwa i Nauki, 

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Warszawa) 

5. Robert Jakubik (Dyrektor Departamentu Spraw Społecznych i Oświaty Rolniczej, Ministerstwo 

Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Warszawa) 

6. Ryszard Jastrząb (Naczelnik Wydziału Organizacji Nauki i Nadzoru, Departament Doradztwa i 

Nauki, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Warszawa) 

7. Dr inż. Grzegorz Gorzała (Główny Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa, Warszawa) 

8. Prof. dr hab. Danuta Sosnowska (Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy, 

Poznań) 

9. Anna Pukacka (Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy, Poznań) 

10. Dr Wojciech Kubasik (Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy, Poznań) 

11. Prof. dr hab. Grzegorz Skrzypczak (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu) 

12. Prof. dr hab. Tadeusz Baranowski (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu) 

13. Wiesława Nowak (Dyrektor Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Poznaniu) 

14. Andrzej Obst (Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu) 

15. Dr inż. Mariusz Kubiak (Dyrektor Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i 

Zawodowego w Poznaniu)  

16. Stanisław Stachecki (Syngenta Polska) 

17. Dr Mariusz Tatka (Dyrektor Oddziału, Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w 

Poznaniu) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 1 do Regulaminu konkursu – klauzula informacyjna dotycząca danych osobowych 

(RODO)  

 

Przetwarzanie danych osobowych w Instytucie Ochrony Roślin ‒ Państwowym Instytucie 

Badawczym 

Szanowni Państwo, 

25 maja 2018 roku weszła w życie Ustawa z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych 

osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000. Ustawa reguluje zasady ochrony Pani/Pana danych 

osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 

kwietnia 2016 r. nr 2016/679 (RODO).  

Co RODO oznacza? 

 Pani/Pana dane osobowe będą jeszcze lepiej chronione. 

 Zwiększa się wpływ na to jak dane są przetwarzane. 

Kto jest administratorem Pani/Pana danych osobowych? 

Administratorem Pani/Pana Danych Osobowych jest Instytut Ochrony Roślin ‒ Państwowy 

Instytut Badawczy 60-318 Poznań, ul. Władysława Węgorka 20 (dalej Instytut). 

Jak się z nami skontaktować w celu uzyskania informacji na temat Pani/Pana danych 

osobowych? 

Z administratorem można skontaktować się pisemnie za pomocą poczty tradycyjnej na adres: 

Instytut Ochrony Roślin ‒ Państwowy Instytut Badawczy 60-318 Poznań, ul. Władysława 

Węgorka 20 lub za pomocą poczty e-mail pod adresem: sekretariat@iorpib.poznan.pl. 

Jak dbamy o bezpieczeństwo Pani/Pana danych osobowych? 

Dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i 

organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym 

zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem 

czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami. 

Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować za pomocą 

poczty e-mail pod adresem: iod@iorpib.poznan.pl. 

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do danych które pana dotyczą a które 

przetwarzamy? 

Ma Pani/Pan prawo do: 

 wycofania zgody, bez wpływu na zgodność przetwarzania z prawem przed jej 

wycofaniem, 

 żądania od Administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych oraz otrzymania ich 

kopii, 

 żądania od Administratora sprostowania (poprawiania) Pani/Pana danych osobowych, 

 żądania od Administratora usunięcia Pani/Pana danych osobowych w sytuacji gdy 

przetwarzanie nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu 

prawa, 

 żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, 
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 przenoszenia Pani/Pana danych osobowych, 

 wniesienia skargi do Prezesa Urzędu ds. Ochrony Danych Osobowych (dane kontaktowe 

na stronie urzędu pod adresem www.uodo.gov.pl) w przypadku gdy uznają Państwo, iż 

przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO. 

Jaka jest podstawa prawna Pani/Pana danych osobowych? 

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są ponieważ wyraziła Pani/Pan zgodę̨ na przetwarzanie 

swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów. 

Podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, do jakich zostały 

zebrane. 

Jaki jest cel przetwarzania Pani/Pana danych osobowych? 

Pani/Pana dane osobowe przetwarzamy w celu organizacji i realizacji Konkursu 

„INTEGROWANA OCHRONA ROŚLIN – WIZJA MŁODEGO POKOLENIA” oraz w celu 

ogłoszenia wyników tego konkursu. 

Kto może być odbiorcą Pani/Pana danych osobowych? 

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą członkowie Komisji konkursowej wymienieni  

w Regulaminie konkursu. Nie udostępniamy żadnym podmiotom zewnętrznym Pani/Pana 

danych, jedynie na użytek własny – do realizacji celu określonego w niniejszej klauzuli. 

Wszyscy, którzy przetwarzają Pani/Pana dane osobowe zapewniają bezpieczeństwo danych i 

wypełniają wszystkie obowiązki w zakresie ochrony danych osobowych. 

Jakie są zasady przekazywania Pani/Pana danych poza EOG? 

Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, 

w którym obowiązują przepisy ochrony danych osobowych zgodne z RODO. 

Jak długo przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe? 

Nie będziemy przetwarzali Pani/Pana danych osobowych dłużej niż będzie to konieczne do 

osiągnięcia celów, do jakich dane zostały zgromadzone lub dłużej niż jest to określone prawem. 

Okres przetwarzania danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony o okres 

przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla 

dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami. 

Monitoring wizyjny 

Na terenie Instytutu Państwa wizerunek może zostać nagrany i utrwalony. O stosowaniu 

monitoringu wizyjnego informują widoczne tablice zawierające klauzulę informacyjną RODO 

oraz tabliczki z piktogramem kamery w miejscach zbierania wizerunku. Klauzula informacyjna 

znajduje się również na stronie internetowej www.ior.poznan.pl. Przetwarzanie danych za 

pomocą monitoringu odbywa się dla zapewnienia bezpieczeństwa i porządku oraz możliwości 

jego odtworzenia w celu dowodowym, informacyjnym i prewencyjnym dla udokumentowania 

zdarzeń niepożądanych lub niedozwolonych zachowań w obrębie przestrzeni publicznej 

Instytutu, na podstawie art. 6 ust.1 lit. e RODO. Państwa dane osobowe mogą być 

przekazywane podmiotom świadczącym usługi na rzecz administratora w zakresie ochrony 

osób i mienia oraz podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów 

obowiązującego prawa. Nagrane i utrwalone dane przechowujemy nie dłużej niż 4 tygodnie. 

Okres przetwarzania może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, 

jeżeli przetwarzanie Państwa danych osobowych będzie niezbędne do ustalenia lub 

dochodzenia ewentualnych roszczeń albo obrony przed takimi roszczeniami przez 

Administratora. 



Jak możemy podejmować decyzje na podstawie Pani/Pana danych osobowych? 

W oparciu o Pani/Pana dane osobowe nie podejmujemy zautomatyzowanych decyzji ani 

profilowania,  

o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.  

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 

r. nr 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 

95/46/WE (RODO) oświadczam, że:  

 

wyrażam zgodę na przetwarzanie udostępnionych przeze mnie moich danych osobowych 

(w tym wizerunku) przez Instytut Ochrony Roślin ‒ Państwowy Instytut Badawczy w 

Poznaniu w celu organizacji i przeprowadzenia konkursu: „INTEGROWANA OCHRONA 

ROŚLIN – WIZJA MŁODEGO POKOLENIA” oraz ogłoszenia jego wyników na stronach 

www: Instytutu Ochrony Roślin ‒ PIB, 60. Sesji Naukowej IOR ‒ PIB i MRiRW oraz w 

mediach społecznościowych. 

 

 

 

…………………………………………………………….………. 

Data i czytelny podpis uczestnika konkursu lub opiekuna prawnego* 

 

 

 

…………………………………………………………….………. 

Data i czytelny podpis uczestnika konkursu lub opiekuna prawnego* 

 

 

 

…………………………………………………………….………. 

Data i czytelny podpis uczestnika konkursu lub opiekuna prawnego* 

 

* podpis opiekuna prawnego wymagany jest w przypadku niepełnoletności uczestnika; zgoda 

wymagana jest od każdego członka zespołu 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 2 do Regulaminu Konkursu – Oświadczenia:   

1. Oświadczam, że z chwilą złożenia pracy konkursowej organizatorzy nabywają na zasadzie 

wyłączności autorskie prawa majątkowe i prawa pokrewne do nieograniczonego w czasie 

korzystania i rozporządzania pracą konkursową zgłoszoną do konkursu przez Autora/Autorów 

pracy konkursowej.  

 

2. Z chwilą otrzymania przez Organizatorów prac konkursowych, Organizatorzy uzyskują prawo 

do umieszczania prac konkursowych na stronie Konkursu. 

 

 

…………………………………………………………….………. 

Data i czytelny podpis uczestnika konkursu lub opiekuna prawnego* 

 

 

 

…………………………………………………………….………. 

Data i czytelny podpis uczestnika konkursu lub opiekuna prawnego* 

 

 

 

…………………………………………………………….………. 

Data i czytelny podpis uczestnika konkursu lub opiekuna prawnego* 

 

* podpis opiekuna prawnego wymagany jest w przypadku niepełnoletności uczestnika; zgoda 

wymagana jest od każdego członka zespołu 
 

 

 

 


