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Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego  
działając na podstawie art. 63 ust.1 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 roku  

o ubezpieczeniu społecznym rolników  
(Dz.U. z 2021 r. poz. 266 z późn. zm.) 

 
ogłasza  

 

XII Ogólnopolski Konkurs Plastyczny dla Dzieci „Bezpiecznie na wsi 
mamy, bo ryzyko upadków znamy” 

 
 
 

R E G U L A M I N  K O N K U R S U  
 
 

§ 1 
Temat i cel konkursu 

 
1. Konkurs ogłoszony jest pod hasłem: „Bezpiecznie na wsi mamy, bo ryzyko 

upadków znamy”. 
2. Cele konkursu:  

a) promowanie wśród uczniów szkół podstawowych z terenów wiejskich 
pozytywnych zachowań związanych z pracą i zabawą na terenie gospodarstwa 
rolnego; 

b) popularyzowanie Wykazu czynności szczególnie niebezpiecznych związanych  
z prowadzeniem gospodarstwa rolnego, których nie wolno powierzać dzieciom 
poniżej 16 lat. 

 
§ 2 

Organizator i współorganizatorzy konkursu 
 

1. Organizatorem konkursu jest Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. 
2. Współorganizatorami konkursu są Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, 

Państwowa Inspekcja Pracy, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa oraz Agencja 
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. 
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3. Współorganizatorami konkursu mogą również zostać instytucje i organizacje 
działające na rzecz poprawy bezpieczeństwa na terenach wiejskich, a także inne 
podmioty, które zgłosiły chęć współpracy na poszczególnych etapach konkursu. 

 
§ 3 

Uczestnicy konkursu 
 

1. Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie szkół podstawowych 
w następujących kategoriach wiekowych: 

  I grupa –  klasy 0 – III szkoły podstawowej; 
  II grupa – klasy IV – VIII szkoły podstawowej. 
2. We współzawodnictwie nie mogą brać udziału laureaci szczebla centralnego 

poprzednich edycji konkursu, tj. autorzy prac, które zostały uhonorowane 
nagrodami od I do III i wyróżnieniami.  

 
§ 4 

Zadanie konkursowe 
 

1. Zadaniem konkursowym jest wykonanie dwuwymiarowej pracy plastycznej, 
zwanej dalej pracą, pracą konkursową lub pracą plastyczną, w formacie A-3, 
w dowolnej technice, obrazującej upowszechniane przez Kasę Rolniczego 
Ubezpieczenia Społecznego sposoby zapobiegania upadkom osób podczas 
pracy i przebywania w gospodarstwie rolnym.  

2. Praca konkursowa powinna być wykonana przez uczestnika konkursu 
z materiałów trwałych, gwarantujących odporność na zniszczenie w czasie 
transportu i przechowywania. Pracy nie należy oprawiać. 

3. Praca plastyczna powinna być trwale opisana na odwrocie imieniem i nazwiskiem 
uczestnika konkursu.  

4. Do konkursu uczestnik może zgłosić jedną pracę plastyczną. 
5. Prace konkursowe do jednostki terenowej Kasy zgłasza za zgodą przedstawiciela 

ustawowego dziecka szkoła, do której dziecko uczęszcza, a w wyjątkowych 
przypadkach przedstawiciel ustawowy dziecka. 

6. Warunkiem udziału w konkursie jest dołączenie do zgłaszanej pracy podpisanego 
przez przedstawiciela ustawowego uczestnika formularza zgłoszeniowego 
(załącznik nr 1). 

7. Do konkursu nie będą dopuszczone prace, które zawierają treści niezgodne 
z prawem lub dobrymi obyczajami, posiadają znamiona plagiatu lub mogą 
prowadzić do naruszenia praw innych osób. 
 
 

§ 5 
Informacje na temat danych osobowych i ich przetwarzania 

 
W celu realizacji obowiązku informacyjnego wynikającego rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie 
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych 
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 
95/46/WE, na potrzeby konkursu opracowano Klauzulę informacyjną o treści: 

1) Administratorem danych osobowych uczestników, a kiedy ma to zastosowanie, 
także przedstawicieli ustawowych jest Organizator Konkursu, to jest Kasa 
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Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z siedzibą w Warszawie przy 
al. Niepodległości 190, kod pocztowy 00-608, którą zgodnie z art. 59. ust. 3. ustawy 
z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników kieruje Prezes 
Kasy; 

2) kontakt z inspektorem ochrony danych w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia 
Społecznego jest możliwy przez pocztę elektroniczną: iod@krus.gov.pl lub pocztę 
tradycyjną na adres: Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, al. Niepodległości 
190, 00-608 Warszawa z dopiskiem „Inspektor Danych Osobowych”; 

3) dane osobowe Pani/Pana, Pani/Pana dziecka lub Pani/Pana podopiecznego 
przetwarzane będą w celu realizacji zadań wynikających z art. 63 ustawy 
o ubezpieczeniu społecznym rolników, tj. prowadzenia działalności na rzecz 
zapobiegania wypadkom przy pracy rolniczej i rolniczym chorobom zawodowym, 
np. organizowania konkursów, szkoleń, pokazów na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a i lit. 
c oraz art. 9 ust. 2 lit. a i lit. h ww. rozporządzenia;  

4) kategoria danych osobowych: dane zwykłe i szczególna kategoria danych (dane 
wrażliwe); 

5) odbiorcą danych osobowych uczestników i ich przedstawicieli ustawowych będą 
wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie 
przepisów prawa, podmioty świadczące usługi na rzecz KRUS, członkowie komisji 
konkursowych, współorganizatorzy, partnerzy strategiczni, wspierający, patroni 
medialni i fundatorzy nagród w XII Ogólnopolskim Konkursie dla Dzieci 
„Bezpiecznie na wsi mamy, bo ryzyko upadków znamy”; ww. podmioty będą 
przetwarzać dane osobowe uczestników konkursu oraz ich przedstawicieli 
ustawowych wyłącznie w celach związanych z przebiegiem konkursu 
i dokumentowaniem odbioru nagród jako odrębni administratorzy. Dane osobowe 
uczestników (imię i nazwisko oraz ewentualnie wizerunek) uhonorowanych 
nagrodami, mogą ponadto zostać rozpowszechnione przez Organizatora, 
współorganizatorów, patronów, partnerów strategicznych, wspierających 
i fundatorów nagród poprzez publikacje materiałów za pośrednictwem dowolnego 
medium, wyłącznie w celach związanych z rozpowszechnianiem informacji 
dotyczących rozstrzygnięcia konkursu i działalności statutowej ww.;  

6) dane osobowe uczestników i ich przedstawicieli ustawowych będą przechowywane 
przez okres realizacji zadań związanych z prowadzeniem przez Kasę działalności 
prewencyjnej na rzecz zmniejszania liczby wypadków i chorób zawodowych 
rolników; 

7) przedstawiciel ustawowy/przedstawiciele ustawowi mają prawo dostępu do treści 
danych osobowych własnych oraz uczestnika, a także prawo do ich sprostowania, 
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo 
wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez 
wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie 
zgody przed jej cofnięciem;  

8) przedstawiciel ustawowy/przedstawiciele ustawowi mają prawo do wniesienia 
skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. 
Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają, iż przetwarzanie danych 
osobowych dziecka narusza przepisy rozporządzenia o ochronie danych osobowych 
z dnia 27 kwietnia 2016 r.; 

9) dane osobowe uczestnika i przedstawiciela ustawowego/przedstawicieli 
ustawowych nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, a także 
przetwarzane w celach statystycznych. 
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§ 6 
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych i wykorzystanie wizerunku 

 
1. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wyrażenie przez przedstawiciela 

ustawowego uczestnika, zgody na przetwarzanie przez Organizatora, 
współorganizatorów, patronów, partnerów strategicznych i wspierających oraz 
fundatorów nagród danych osobowych uczestnika i jego przedstawiciela 
ustawowego, określonych w Formularzu zgłoszeniowym (stanowiącym załącznik 
nr 1 do regulaminu), m.in.: 

a) imię i nazwisko; 
b) adres; 
c) nr telefonu; 
d) adres e-mail; 

a także wizerunku uczestnika i jego pracy oraz jej wizerunku – w przypadku, gdy 
takie wykonano. 

2. Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 81 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie 
autorskim i prawach pokrewnych, przedstawiciele prawni uczestników wyrażają 
zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach związanych z organizacją, 
przeprowadzeniem i rozstrzygnięciem konkursu, a w przypadku laureatów 
wszystkich szczebli – również w celach związanych z przyznaniem i odbiorem 
nagród, w tym rozpowszechniania informacji o wynikach konkursu oraz 
wykorzystania i rozpowszechniania wizerunku laureatów oraz pracy konkursowej 
przez Organizatora w dowolnej formie, za pośrednictwem dowolnego medium, 
a także w celu realizacji obowiązków w zakresie ewidencji korespondencji 
i archiwizacji dokumentacji.  

3. Podanie danych wskazanych Formularzu zgłoszeniowym (stanowiącym załącznik 
nr 1 do regulaminu) oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie w celach 
określonych w ust. 2 ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do udziału 
w konkursie. 

 
§ 7 

Kryteria oceny 
 

1. Przy ocenie prac konkursowych komisje konkursowe wszystkich szczebli wezmą 
pod uwagę: 

a) zgodność z tematyką konkursu i jej trafne przedstawienie (max. 5 pkt); 
b) oryginalność i pomysłowość w zobrazowaniu tematu konkursu (max. 3 pkt); 
c) walory estetyczne pracy (max. 2 pkt). 

2. Każdy z członków minimum 3-osobowych komisji konkursowych wszystkich 
etapów konkursu ocenia zakodowane poprzez nadanie im odpowiedniego numeru 
prace konkursowe, według kryteriów zawartych w pkt. 1. O wygranej zadecyduje 
łączna suma punktów przyznana w ramach kryteriów przez wszystkich członków 
komisji. W przypadku równej liczby punktów otrzymanej przez pracę 
konkursową, decyduje głos przewodniczącego. Z posiedzenia komisji sporządza 
się protokół, a zawarte w nim postanowienia i werdykty są ostateczne.  
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§ 8 
Organizacja eliminacji 
 

1. Konkurs przebiega w co najmniej dwóch etapach:  
a) wojewódzkim; 
b) centralnym. 

Etap wojewódzki może być poprzedzony eliminacjami niższego szczebla. Sposób 
przeprowadzenia tych eliminacji, w tym nagradzania laureatów, określa dyrektor 
oddziału regionalnego KRUS. 

2. Szkoły, z których uczniowie chcą wziąć udział w konkursie, kontaktują się  
z najbliższym oddziałem regionalnym KRUS, gdzie dostępne są wszystkie 
informacje na temat organizacji etapu wojewódzkiego (dane kontaktowe OR KRUS 
znajdują się w załączniku nr 2 do regulaminu). Termin nadsyłania prac 
konkursowych do OR KRUS upływa z dniem 1 kwietnia 2022 roku (decyduje 
data wpływu prac do właściwego oddziału). 

3. Za organizację etapu wojewódzkiego konkursu oraz jego przebieg odpowiada 
dyrektor oddziału regionalnego KRUS, który powołuje wojewódzką komisję 
konkursową złożoną m.in. z przedstawicieli Kasy oraz przedstawicieli 
współorganizatorów, patronów i partnerów konkursu. 

4.  Do zadań wojewódzkiej komisji konkursowej należy koordynacja przebiegu 
eliminacji w sposób zapewniający ich prawidłowy przebieg, ocena punktowa 
i  wyłonienie najlepszych prac plastycznych w obu kategoriach wiekowych oraz 
decyzja o podziale nagród.  

5. Etap wojewódzki będzie zakończony do dnia 29 kwietnia 2022 r. 
przekazaniem do Biura Prewencji Centrali KRUS trzech najlepszych prac z obu 
kategorii wiekowych, wraz z protokołem wojewódzkiej komisji konkursowej.  

6. Prezes KRUS powołuje, na wniosek Dyrektora Biura Prewencji, centralną komisję 
konkursową, złożoną m. in. z pracowników Centrali KRUS, przedstawicieli 
współorganizatorów, patronów i partnerów. Pracami komisji kieruje 
Przewodniczący. Sekretarz komisji prowadzi dokumentację postępowania 
konkursowego i sporządza protokół końcowy.  

7. Do zadań centralnej komisji konkursowej należy organizacja etapu centralnego 
konkursu, wybór spośród 96 przekazanych przez oddziały regionalne KRUS prac 
plastycznych najlepszych w obu kategoriach wiekowych oraz decyzja o podziale 
nagród.  

8. Członkowie komisji konkursowych każdego szczebla przed przystąpieniem do 
wykonania czynności składają pisemne oświadczenie o braku wystąpienia 
okoliczności prawnych lub faktycznych, które mogłyby budzić uzasadnione 
wątpliwości co do ich bezstronności. Niezłożenie ww. oświadczenia skutkuje 
natychmiastowym wykluczeniem z prac komisji.  

9. Ogłoszenie wyników nastąpi przed zakończeniem roku szkolnego 2021/2022. 

Laureaci etapu centralnego konkursu zostaną powiadomieni przez Organizatora 

o miejscu, sposobie i warunkach przekazania nagród. 

 

  § 9 
  Nagrody 

 
1. Laureaci konkursu zostaną uhonorowani nagrodami rzeczowymi.  
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2. Organizator i współorganizatorzy poszczególnych etapów konkursu 
współuczestniczą w pokrywaniu kosztów organizacyjnych i zakupu nagród na 
zasadach uzgodnionych pomiędzy sobą. Organizator może pozyskiwać nagrody od 
fundatorów.  

3. W przypadku, gdy wartość ufundowanej nagrody powoduje konieczność 
odprowadzenia zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych, aby 
otrzymać nagrodę przedstawiciel ustawowy laureata zobowiązany jest do 
uiszczenia 10% wartości nagrody brutto tytułem zryczałtowanego podatku 
dochodowego od osób fizycznych, zgodnie z ustawą z dnia 26 lipca 1991 roku 
o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1128).  

 
 

§ 10 
Prawa własności intelektualnej 

 
1. Organizator nie zwraca dostarczonych prac. Z chwilą zgłoszenia danej pracy do 

konkursu, uczestnik nieodpłatnie przenosi na Organizatora, tj. Kasę Rolniczego 
Ubezpieczenia Społecznego, prawo własności do egzemplarza pracy konkursowej.  

2. Z chwilą zgłoszenia danej pracy Uczestnik, kiedy ma to zastosowanie, 
reprezentowany przez przedstawiciela ustawowego albo za jego zgodą, udziela 
Organizatorowi nieodpłatnej niewyłącznej licencji, z prawem do sublicencji, na 
wykorzystanie tej pracy konkursowej, nieograniczonej terytorialnie, na 
wszystkich polach eksploatacji, których wykorzystanie jest konieczne do 
przeprowadzenia konkursu, w szczególności na następujących polach:  
1) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania pracy konkursowej - wytwarzanie 

określoną techniką egzemplarzy pracy, w tym techniką drukarską, 
reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową; 

2) w zakresie obrotu oryginałem, na którym pracę konkursową utrwalono, 
a także zwielokrotnionych egzemplarzy pracy - wprowadzanie do obrotu, 
użyczenie lub najem oryginału lub zwielokrotnionych egzemplarzy; 

3) w zakresie rozpowszechniania pracy w sposób inny niż określony w pkt 2 - 
publiczne wystawienie, wyświetlenie i pokazywanie, a także publiczne 
udostępnianie pracy w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niej dostęp 
w miejscu i w czasie przez siebie wybranym. 

3. Uczestnik udziela powyższej licencji na czas nieoznaczony i ma prawo ją 
wypowiedzieć z zachowaniem rocznego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na 
koniec roku kalendarzowego.  

4. Uczestnik oświadcza że posiada pełnię praw autorskich do zgłoszonej pracy. 
5. Udzielenie licencji następuje poprzez akceptację treści regulaminu. 
6. Z chwilą przekazania nagrody Organizator, tj. Kasa Rolniczego Ubezpieczenia 

Społecznego nabywa od Laureata: 
1) nieograniczone czasowo i terytorialnie autorskie prawa majątkowe oraz 

prawo do wykonywania zależnego prawa autorskiego (obejmujące 
dokonywanie tłumaczeń, modyfikacji, przeróbek oraz adaptacji) do 
nagrodzonej pracy konkursowej na polach eksploatacji, o których mowa w 
ust. 2, a także 

2) upoważnienie do wyłącznego wykonywania w imieniu Laureata autorskich 
praw osobistych do nagrodzonej pracy konkursowej, w zakresie: 

a) włączania pracy w całości lub we fragmentach do innych utworów; 
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b) ingerowania w treść i formę pracy, w tym w zakresie niezbędnym do 
wykonywania zależnego prawa autorskiego. 

 
 

§ 11 
Postanowienia końcowe 

 
1. Przystąpienie do konkursu oznacza akceptację regulaminu. 
2. Organizator zastrzega możliwość wydłużenia czasu trwania Konkursu i zmiany 

regulaminu bez podania przyczyny i jednocześnie zobowiązuje się do 
niezwłocznego opublikowania zmienionego regulaminu w miejscach, w których 
był wcześniej opublikowany. 

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody spowodowane 
opublikowaniem nieprawdziwych danych osobowych bądź innych 
nieprawdziwych informacji zawartych w podpisanym przez przedstawiciela 
ustawowego uczestnika Formularzu zgłoszeniowym (zał. nr 1 do regulaminu).  

4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie ostateczne decyzje 
podejmuje centralna komisja konkursowa. 

5. Regulamin konkursu jest dostępny m. in. na stronie internetowej Kasy 
www.krus.gov.pl oraz w jednostkach terenowych KRUS.  



Imię i nazwisko:

klasa: 0 1 2 3 4 5 6 7 8

kategoria wiekowa:

telefony kontaktowe:

adres e-mail:

miejscowość 

i data:

czytelny podpis 

przedstawiciela 

ustawowego 

uczestnika konkursu:

miejscowość 

i data:

czytelny podpis 

przedstawiciela 

ustawowego 

uczestnika konkursu:

miejscowość 

i data:

czytelny podpis 

przedstawiciela 

ustawowego 

uczestnika konkursu:

miejscowość 

i data:

czytelny podpis 

przedstawiciela 

ustawowego 

uczestnika konkursu:

Załącznik nr 1

Formularz zgłoszeniowy na XII Ogólnopolski Konkurs Plastyczny dla Dzieci 

pod hasłem „Bezpiecznie na wsi mamy, bo ryzyko upadków znamy”                                    

DANE AUTORA PRACY

DANE SZKOŁY

pełna nazwa szkoły:

miejscowość: kod pocztowy i poczta:

ulica i numer: województwo:

Oświadczam, że zapoznałem się z  informacjami zawartymi w § 5 Regulaminu konkursu, tj.  Z INFORMACJAMI NA 

TEMAT DANYCH OSOBOWYCH I ICH PRZETWARZANIA oraz z treścią ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH 

OSOBOWYCH I WYKORZYSTANIE WIZERUNKU .

Wyrażam zgodę, aby w przypadku uzyskania przez moje dziecko/podopiecznego statusu Laureata konkursu, nasze 

dane osobowe, w zakresie imię i nazwisko oraz wizerunek mogły ponadto zostać udostępnione podmiotom, którym 

zostaną przekazane publikacje dotyczące konkursu, podmiotom korzystającym z materiałów informacyjnych 

Organizatora, Współorganizatorów, Partnerów i Patronów Konkursu, w tym użytkownikom ich stron 

internetowych czy profilów w mediach społecznościowych - w celach związanych z przyznaniem i odbiorem 

nagród, w tym rozpowszechnienia informacji o wynikach konkursu, wykorzystanaia i upowszechniania wizerunku 

Laureata oraz pracy konkursowej przez Organizatora, Współorganizatorów, Partnerów i Patronów w dowolnej 

formie, za pomocą dowolnego medium, zgodnie z postanowieniami § 5 oraz § 9 ust. 3 Regulaminu. 

III

Imiona i nazwiska:

adres: 

OŚWIADCZENIA I ZGODY PRZEDSTAWICIELA/PRZEDSTAWICIELI USTAWOWYCH UCZESTNIKA 

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Konkursu (w tym z § 10) i akceptuję jego warunki.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach związanych z organizacją, przeprowadzeniem i 

rozstrzygnieciem konkursu, a także z przekazaniem nagród - jeśli  zostaną przyznane.

telefon: adres e-mail:

DANE PRZEDSTAWICIELA/PRZEDSTAWICIELI USTAWOWYCH UCZESTNIKA KONKURSU 
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Oddział Regionalny KRUS  
 

1 

OR Białystok 
                   15-959 Białystok 2 
                   ul. Legionowa 18 
                   tel. (85) 749-73-00 

           adres e-mail: bialystok@krus.gov.pl 

2 

OR Bydgoszcz 
                    85-092 Bydgoszcz 
                    ul. Wyczółkowskiego 22 
                    tel. (52) 341 52 61 do 66 

      adres e-mail: bydgoszcz@krus.gov.pl 

3 

OR Częstochowa 
                    42-200 Częstochowa 
                    ul. J. Korczaka 5 
                    tel. (34) 366 97 70 

              adres e-mail: czestochowa@krus.gov.pl 

4 

OR Gdańsk 
                   80-043 Gdańsk 
                   ul. Trakt Św. Wojciecha 137 
                    tel. (58) 301 03 52 

adres e-mail: gdansk@krus.gov.pl 

5 

OR Kielce 
                   25-389 Kielce 
                   ul. Wojska Polskiego 65 B 
                   tel. (41) 348 19 00 
                   adres e-mail: kielce@krus.gov.pl 

6 

OR Koszalin 
                    75-846 Koszalin 
                    ul. Słowiańska 5 
                    tel. (94) 342 77 31   

          adres e-mail: koszalin@krus.gov.pl 

7 

OR Kraków 
                    30-201 Kraków 
                     ul. Bratysławska 1 A 
                     tel. (12) 618 94 00 

       adres e-mail: krakow@krus.gov.pl 

8 

OR Lublin 
                    20-325 Lublin 
                     ul. Droga Męczenników Majdanka 12 
                     tel. (81) 759 34 10 
                     adres e-mail: lublin@krus.gov.pl 

9 

OR Łódź 
                    90-001 Łódź 
                    ul. Żeligowskiego 32/34 
                    tel. (42) 665 07 10 
                    adres e-mail: lodz@krus.gov.pl 

10 

OR Olsztyn 
                   10-959 Olsztyn 
                    ul. Mickiewicza 1 
                   tel. (89) 534 97 71    

     adres e-mail: olsztyn@krus.gov.pl 

11 

OR Opole 
                  45-058 Opole 1 
                    ul. Ozimska 51a 
                   tel. (77) 454 56 41  

adres email: opole@krus.gov.pl 

12 

OR Poznań 
                 60-959 Poznań 2 
                 ul. Św. Marcin 46/50 
                 tel. (61) 85 30 920 

adres e-mail: poznan@krus.gov.pl 

13 

OR Rzeszów 
                   35-060 Rzeszów 
                   ul. Słowackiego 7 
                  tel. (17) 867 34 00 

     adres e-mail: rzeszow@krus.gov.pl 



14 

OR Warszawa 
                  03-808 Warszawa 
                 ul. Mińska 25 
                 tel. 22) 810 30 06 

       adres e-mail: warszawa@krus.gov.pl 

15 

OR Wrocław 
                 53-333 Wrocław 
                  ul. Powstańców Śląskich 62 
                  tel. (71) 367 18 44 
                 adres e-mail: wroclaw@krus.gov.pl 

16 

OR Zielona Góra 
                 65-170 Zielona Góra 
                  ul. Gen. Józefa Bema 44 
                  tel. (68) 452 31 00 

   adres e-mail: zielonagora@krus.gov.pl 

 


