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KONKURSU WIEDZY O BEZPIECZEŃSTWIE, RATOWNICTWIE
I OBRONIE CYWILNEJ

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Wojewoda Świętokrzyski poprzez Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego przy współudziale Swiętokrzyskiego
Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej oraz Swiętokrzyskiego
Kuratora Oświaty organizuje XXVH edycję „Konkursu Wiedzy o Bezpieczeństwie,
Ratownictwie i Obronie Cywilnej”.

2. Konkurs jest okazją do pokazania, iż temat podtrzymania tradycji wychowania
patriotyczno-obronnego oraz popularyzacja wiedzy z zakresu bezpieczeństwa, ratownictwa
i ochrony ludności wśród młodzieży szkolnej jest ważnym przedsięwzięciem w tworzeniu
systemu bezpieczeństwa naszego kraju.

3. Konkurs przeprowadzony zostanie w dwóch etapach: szkolnym oraz wojewódzkim.

4. Prawo do udziału w konkursie przysługuje wszystkim uczniom szkół średnich.

5. W konkursie nie mogą brać udziału Laureaci z lat ubiegłych.

II. PRZEBIEG KONKURSU

1. Etap szkolny konkursu organizują i przeprowadzają szkolne komisje konkursowe
powołane przez dyrektorów szkół, które przesłały formularz zgłoszeniowy do Wydział
Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego SUW w Kielcach. Następnie, na podstawie
osiągniętych wyników, dokonują kwalifikacji uczniów do udziału w etapie wojewódzkim,
w liczbie do dwóch osób:
a) zgłoszenia szkoły do udziału w XXVII edycji Konkursu przesyłają Dyrektorzy szkół

w terminie do 18 października 2019 roku do Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania
Kryzysowego SUW w Kielcach (załącznik nr 1),

b) etap szkolny przeprowadzany jest w formie testu pisemnego, który opracowuje
Szkolna Komisja Konkursowa. Komisje szkolne sporządzają protokoły
zawierające wyniki osiągnięte przez uczestników etapu szkolnego,

c) dyrektor szkoły potwierdza prawidłowość przeprowadzenia rozgrywek i przesyła
do dnia 8 listopada 2019 r. protokół (zgłoszenie uczniów do etapu wojewódzkiego
załącznik nr 2) do Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego SUW.
Dyrektor WBiZK SUW dokonuje kwalifikacji uczniów do etapu wojewódzkiego
Konkurs. Maksymalna ilość uczniów reprezentujących szkołę na etapie wojewódzkim
konkursu nie może przekroczyć dwóch osób, a limity ustalane są przez Dyrektora
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego SUW, Po uwzględnieniu ilości
wszystkich zgłoszeń oraz możliwości organizacyjnych, w terminie do 15 listopada
2019 roku.



2. Etap (finał) wojewódzki: organizuje i przeprowadza Wojewódzka Komisja Konkursowa.
W skład komisji wchodzą przedstawiciele Swiętokrzyskiego Komendanta Wojewódzkiego
Państwowej Straży Pożarnej, Swiętokrzyskiego Kuratora oraz Wydziału Bezpieczeństwa
i Zarządzania Kryzysowego SUW:
a) finał wojewódzki Konkursu rozegrany zostanie w dniu 22 listopada 2019 r.

w godz. od 10.00 do 13.00 w Sali nr 12, Bud. „B” w Swiętokrzyskim Urzędzie
Wojewódzkim w Kielcach przy al. IX Wieków Kielc 3,

b) rozgrywki wojewódzkie polegają na rozwiązaniu testu, którego zakres pytań może
wykraczać poza program nauczania przysposobienia edukacji dla bezpieczeństwa
w szkole ponadgimnazj alnej,

c) w przypadku uzyskania jednakowej liczby punktów przez uczniów kwalifikujących
się do nagród, przeprowadzona może być dogrywka, o formie której zadecyduje jury.

III. HARMONOGRAM

1. Termin zgłoszeń do udziału w XXVII edycji Konkursu (przesłanie — załącznika nr 1) do
Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego SUW: do 18 października 2019 r.

2. Przeprowadzenie etapu szkolnego konkursu: do 5 listopada 2019 r.

3. Zgłoszenie uczniów do etapu wojewódzkiego (przesłanie - załącznika nr 2) do Wydziału
Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego SUW: do 8 listopada 2019 r.

4. Finał wojewódzki Konkursu: 22 listopada 2019 r.

Dyrektor WBiZK ŚUW do 15 listopada 2019 r. poinformuje szkoły o zakwalifikowaniu
uczniów do finału wojewódzkiego Konkurs.

Wszystkie informacje o konkursie będzie można znaleźć na stronie internetowej
Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego ŚUW: (czkw.kielce.uw.gov.pl)
w zakładce „Aktualności i komunikaty” podstrona „Konkursy” oraz u kierownika oddziału
organizacji i obrony cywilnej WBiZK ŚUW — kontakt: tel. 41-342-15-83 lub 41-342-16-88,
e-mail: (wioc03 @kielce.uw.gov.pl).

IV. NAGRODY

1. Dla uczniów, którzy wykażą się największą wiedzą w finale wojewódzkim przewidziane
są atrakcyjne nagrody rzeczowe oraz okolicznościowe dyplomy.

2. Fundatorem nagród jest Wojewoda Świętokrzyski oraz Świętokrzyski Komendant
Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej.

V. ZESTAW LITERATURY

1. Do etapu szkolnego zalecana jest literatura typu:
a) podręczniki szkolne,
b) encyklopedie ogólne i tematyczne,
c) leksykony historyczne,
d) wydawnictwa albumowe.
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2. Uczestnicy finału wojewódzkiego powinni wykorzystać w szerokim zakresie dostępną dla
nich literaturę umożliwiającą zapoznanie z materiałem dotyczącym historii Polski,
bezpieczeństwa, ratownictwa, ochrony ludności i obrony cywilnej. Mogą to być
następujące pozycje:
a) Boniek Barbara, Kruczyński Andrzej, Edukacja dla bezpieczeństwa. Podręcznik.

Linia 2. Zakres podstawowy. Liceum i technikum, Wydawnictwo Pedagogiczne
Operon 2019.

b) Słoma Jarosłąw, Żyję i działam bezpiecznie. Edukacja dla bezpieczeństwa.
Podręcznik. Klasa 1-3. Zakres podstawowy. Szkoła ponadgimnazjalna, Nowa
Era 2015.

c) Boniek Barbara, Wrycz-Rekowski Łukasz, Kruczyński Andrzej, Ciekawi świata.
Edukacja dla bezpieczeństwa. Podręcznik. Szkoła ponadgimnazjalna, Wydawnictwo
Pedagogiczne Operon 2012.

d) MKCK tł. E. Mikos-Skuza, Międzynarodowe prawo humanitarne-Odpowiadamy na
twoje pytania, Polski Czerwony Krzyż, Warszawa 1999.

e) Protokół dodatkowy do Konwencji genewskich z 12 sierpnia 1949 r., dotyczący
ochrony ofiar międzynarodowych konfliktów zbrojnych (Protokół I), sporządzony
w Genewie dnia 8 czerwca 1977 (Dz.U. z 1992 r., Nr 41 poz.175).

D Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony
Rzeczypospolitej Polskiej (tj. Dz.U. z 2018 r., poz. 1459 ze zmianami).

g) Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (tj. Dz.U. z 2019 r.
poz. 1372).

h) Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (tj. Dz.U. z 2018 r.
poz. 1313 ze zmianami).

i) Ustawa z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym
(tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 993 ze zmianami).

j) Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (tj. Dz.U z 2018 r.
poz. 1401 ze zmianami).

k) Ustawa z dnia 22 listopada 2013 r. o systemie powiadamiania ratunkowego (Dz.U.
z 2019 r. poz. 1077).

oraz:

— artykuły w miesięczniku, „Przegląd Pożarniczy”, „Polska Zbrojna” oraz „Wędrowiec
Świętokrzyski” — Bezpłatny Miesięcznik Swiętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego
w Kielcach, dostępny również w wersji elektronicznej stronie internetowej:
www.kielce.uw.gov.pl.

— strona internetowa: www. straz.gov.pl; www.straz.kielce.pl; www .ock.gov.pl;
czkw.kielce.uw.gov.pl; www.mp.pl/ratownictwo/ i inne.

— RSO: https ://komunikaty.tvp.pli.

Radzimy skorzystać z licznych najnowszych wydawnictw niewymienionych w spisie
Sądzimy, że te wskazówki pozwolą wybrać lekturę, która pomoże osiągnąć sukces
w konkursie.

Załącznik nr 1
Formularz zgłoszenia szkoty do udziału w Konkursie
Załącznik nr 2
Formularz protokołu zgłoszenie uczniów do etapu wojewódzkiego
Załącznik nr 3
Informacja o przetwarzanych danych osobowych D y R E K T () R
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Załącznik nr 1
Formularz zgłoszenia szkoły
do udziału w Konkursie

„dn 2019r.

(pieczęć szkoły)

Świętokrzyski
Urząd Wojewódzki w Kielcach
Wydział Bezpieczeństwa
i Zarządzania Kryzysowego

Fax. 41-342-14-04

Zgłoszenie szkoły do udziału w XXVII edycji „Konkursu Wiedzy o Bezpieczeństwie,
Ratownictwie i Obronie Cywilnej”.

Zgłaszamy uczestnictwo niżej wymienionej szkoły w wojewódzkim konkursie dla uczniów
szkół ponadgimnazjalnych pt. „Konkursu Wiedzy o Bezpieczeństwie, Ratownictwiei Obronie
Cywilnej”.

Pełna nazwa szkoły~

Adres

Telefoir faks e-mail~

Imię i nazwisko dyrektora szkoły:

Skład Szkolnej Komisji Konkursowej:

Przewodniczący Komisji

Członkowie Komisji

Zobowiązuję się do przeprowadzenia szkolnego etapu konkursu w terminie do dnia
5 listopada 2019 roku.

Dyrektor szkoły

(podpis i pieczęć)



Załącznik nr 2
Formularz protokołu zgłoszenie
uczniów do etapu wojewódzkiego

„dn 2019r.

(nazwa szkoty, adres, telefon)

Świętokrzyski
Urząd Wojewódzki w Kielcach
Wydział Bezpieczeństwa
i Zarządzania Kryzysowego

Fax. 41-342-14-04

Protokół z etapu szkolnego XXVII edycji „Konkursu Wiedzy o Bezpieczeństwie,
Ratownictwie i Obronie Cywilnej”

który odbył się dnia r. w

1. Skład Szkolnej Komisji Konkursowej:

Przewodniczący Komisji

Członkowie Koniisji

1. Liczba uczniów uczestniczących w konkursie~

2. Szkolna Komisji Konkursowa zakwalifikowała do finału wojewódzkiego następujących
uczniów:

Liczba Max liczba punktów
Lp. IMIĘ I NAZWISKO Klasa punktów możliwa do

uzyskanych uzyskania
1.

2.

Dyrektor Szkoły Przewodniczący Komisji

(podpis i pieczęć) (podpis)



Załącznik nr 3
Informacja o przetwarzanych
danych osobowych

1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych
w Formularzu protokołu (zgłoszenia uczniów do etapu wojewódzkiego)
Konkursu Wiedzy o Bezpieczeństwie, Ratownictwie i Obronie Cywilnej
w celu rejestracji i udziału w finale ww. Konkursu.

2. Administratorem Państwa danych jest Wojewoda Świętokrzyski, którego
siedzibą jest Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach, al. IX Wieków Kielc
3, 25-5 16 Kielce e-mail: wojewoda@kielce.uw.gov.pl, tel. 41 3421115.

3. Powołany został Inspektor Ochrony Danych Osobowych, z którym:
Można się z skontaktować w formie pisemnej na adres:

~ Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach, al. IX Wieków Kielc 3,
25-516 Kielce, e-mail: iod@kielce.uw.yov.pl.

4. Cele i podstawy przetwarzania:
Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe w celu rejestracji,
organizacji i przeprowadzenia XXVII edycji „Konkursu Wiedzy
o Bezpieczeństwa, Ratownictwie i Obronie Cywilnej. Finał wojewódzki
Konkursu rozegrany zostanie w dniu 22 listopada 2019 r.

Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim w Kielcach.
~ Dane osobowe będą przetwarzane również w celu opracowania informacji

o Konkursie i ich publikacji wraz ze zdjęciami oraz sporządzenia
dyplomów dla uczniów, którzy zajmą w finale miejsce od
I do VI oraz podziękowań dla nauczycieli/opiekunów za pracę włożoną
w przygotowanie uczniów do Konkursu.

~ Dane osobowe będą przetwarzane na zasadach określonych w rozporządzeniu
Parlamentu Europejskiego i Rady (IJE) 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L
119 z 04.05.2016, str. 1) tzw. RODO.

5. Okres przechowywania danych:
~ Będziemy przechowywać Państwa dane osobowe przez okres niezbędny

do realizacji wskazanych celów w pkt. 4, w tym również obowiązku
archiwizacyjnego wynikającego z Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt.

6. Prawa osób, których dane dotyczą:
Zgodnie z RODO przysługuje Państwu:

prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych,

~ prawo do usunięcia danych osobowych,
~ prawo do ograniczenia przetwarzania danych,
~ prawo do wniesienia skargi do PUODO (na adres Prezesa Urzędu Ochrony

Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa).

7. Informacja o wymogu podania danych.
~ Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne

do rejestracji i udziału w finale ww. Konkursu.


