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REGULAMIN

KONKURSU WIEDZY O BEZPIECZEŃSTWIE, RATOWNICTWIE
I OBRONIE CYWILNEJ

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

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

2. Celem konkursu jest podtrzymanie tradycji wychowania patriotyczno-obronnego
młodzieży szkół ponadgimnazjalnych oraz poszerzenie wiedzy i umiejętności z zakresu
bezpieczeństwa, ratownictwa i ochrony ludności.

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

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

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
Następnie, na podstawie osiągniętych wyników, dokonują kwalifikacji uczniów do udziału
w etapie wojewódzkim, w liczbie do dwóch osób:
a) zgłoszenia do etapu szkolnego Konkursu przesyłają Dyrektorzy szkół w terminie do

21 października 201 3 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
(załącznik nr 2) zawierające wszystkie wyniki osiągnięte przez uczestników etapu
szkolnego,

c) dyrektor szkoły potwierdza prawidłowość przeprowadzenia rozgrywek i przesyła do
dnia 1 5 listopada 201 3 r. wyniki (protokół) 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 22 listopada 2013 r.



2. Etap wojewódzki: organizuje i przeprowadza Wojewódzka Komisja Konkursowa.
W skład komisji wchodzą przedstawiciele Swiętokrzyskiego Kuratora Oświaty,
Swiętokrzyskiego Komendanta Woj ewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej
w Kielcach oraz Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego SUW:
a) finał wojewódzki Konkursu rozegrany zostanie w dniu 28 listopada 2013 r. w godz.

od 10.00 do 13.00 w sali nr 12 (okrąglak) na parterze w budynku „B”
Swiętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach,

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

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

III. HARVIONOGRAM

1 . Termin zgłoszeń do etapu szkolnego Konkursu: do 21 października 201 3 r.

2. Przeprowadzenie etapu szkolnego konkursu: do 8 listopada 201 3 r.

3 . Zgłoszenie uczniów do Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego ŚUW:
do 15 listopada 2013 r.

4. Finał wojewódzki Konkursu: 28 listopada 2013 r.

Dyrektor WBiZK ŚUW do 22 listopada 201 3 r. poinformuj e szkoły o zakwalifikowaniu
uczniów do finału wojewódzkiego Konkurs.

Wszystkie informacje o konkursie będzie można znaleźć na stronie internetowej

Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego ŚUW: (http://czkw.kielce.uw.goy.pl)
w zakładce „Aktualności i komunikaty” podstrona „Konkursy” oraz u kierownika oddziału
w WBiZK ŚUW — kontakt: Włodzimierz Kuszak tel. 4 1 -342- 1 5-83 lub 4 1 -342- 1 6-88, pok. nr
71 8, e-mail: (wiocO3kielce.uw.goy.pl).

Iv. NAGRODY

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

2. Fundatorem nagród jest Wojewoda Świętokrzyski, Świętokrzyski Kurator Oświaty,
Swiętokrzyski Komendant Woj ewódzki 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.

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:
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a) M. Czajka, M. Klamer, W. Sienkiewicz, Leksykon historii Polski, Warszawa 1995.
b) J. Łojek, Kalendarz historyczny, Polemiczna historia Polski, Warszawa 1994.
c) Bezpieczeństwo i obronność w świetle współczesnych wyzwań i potrzeb. Ujęcie

ogólne, red. nauk. Romuald Kalinowski, Siedlce, Wydawnictwo Akademii Podlaskiej,
2010, ISBN.

d) Poradnik dla ratowników na potrzeby pierwszej fazy akcji ratowniczej podczas
zdarzeń z materiałami niebezpiecznymi, Główny Inspektorat Ochrony Srodowiska,
Wydawnictwo FIREX, Warszawa 2004.

e) Vademecum Ochrony Przeciwpożarowej w Powiecie i Gminie, Oficyna Poligraficzna
APLA SP.J - współwydawca KW PSP Kielce, Kielce 2004.

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

g) Protokół dodatkowy do Konwencji genewskich z 12 sierpnia 1 949 r., dotyczący
ochrony ofiar międzynarodowych konfliktów zbrojnych (Protokół 1), sporządzony
w Genewie dnia 8 czerwca 1977 (Dz.U. z 1992 r. Nr 41. poz.175).

h) Ustawa z dnia 21 listopada 1 967 r. o powszechnym obowiązku obrony
Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2012 r., poz. 461 z późn. zm.).

i) Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (tj. Dz.U. z 2009 r.
Nr 178, poz. 1380 z późn. zm.).

j) Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (tj. Dz.U. z 2009 r.
Nr 12, poz. 68 z późn. zm.).

k) Ustawa z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym
(Dz.U. t.j. z 2013 r. poz. 757).

1) Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz.U. Nr 89, poz. 590
Z późn. zm.).

oraz:

— artykuły w miesięczniku „Przegląd Obrony Cywilnej”, „Przegląd Pożarniczy”,
„Polska Zbrojna”, „Wędrowiec Swiętokrzyski”,

— zeszyty seryjnego wydawnictwa: „Dzieje narodu i państwa polskiego”,
— strona internetowa: www.men.goy.pl ; www.ratmed.pl ; www.straz.kielce.pl i inne.

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

ZASTĘP(REKTORA
„łydziłti Kryzysowego

Urszula Rzoca
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Zalącznik 1 Formularz zgłoszenia

. „dn. 2013r.

(pieczęć szkoły)

Świętokrzyski
Urząd Wojewódzki w Kielcach
Wydział Bezpieczeństwa
i Zarządzania Kryzysowego

Fax. 41-342-14-04

Zgłoszenie szkoły do udziału w XXI 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, Ratownictwie
i Obronie Cywilnej”.

Pełna nazwa szkoły

Adres

Telefon (z numerem kierunkowym) 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
8 listopada 2013 roku.

Dyrektor szkoły

(podpis i pieczęć)



Zalącznik nr 2 Formularz protokołu z etapu szkolnego

. „dn. 2013r.

(nazwa szkoły, adres, telefon)

Świętokrzyski
Urząd Wojewódzki w Kielcach
Wydział Bezpieczeństwa
i Zarządzania Kryzysowego

Fax. 41-342-14-04

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

który odbył się dnia r. w

1 . Skład Szkolnej Komisji Konkursowej:

Przewodniczący Komisji -

Członkowie Komisji -

2. Liczba uczniów uczestniczących w konkursie

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

Liczba Max liczba punktów
Lp. IMIĘ I NAZWISKO Klasa

punktów uzyskanych możliwa do uzyskania

1.

2.

Dyrektor Szkoły Przewodniczący Komisji

(podpis i pieczęć)


