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Załącznik do Uchwały nr 
241/58/2022 

Prezydium ZG ZOSP RP 

z dnia 16.02.2022 r. 

 
      

 

 

REGULAMIN 
Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej 

"Młodzież Zapobiega Pożarom" 
 

I. Cel Turnieju. 

 

Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom” (OTWP) ma na celu 

popularyzowanie przepisów i kształtowanie umiejętności w zakresie ochrony ludności, ekologii, 

ratownictwa i ochrony przeciwpożarowej. W szczególności służy popularyzowaniu wśród dzieci 

i młodzieży wiedzy ze znajomości przepisów przeciwpożarowych, zasad postępowania na 

wypadek pożaru, praktycznych umiejętności posługiwania się podręcznym sprzętem 

gaśniczym, wiedzy na temat techniki pożarniczej, organizacji ochrony przeciwpożarowej, 

szeroko rozumianego ratownictwa oraz wiedzy z zakresu bezpieczeństwa powszechnego,  

a także historii i tradycji ruchu strażackiego. 

 

II. Organizatorzy. 

 

Organizatorem OTWP jest Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej 

przy współpracy: 
▪ Państwowej Straży Pożarnej, 
▪ Ministerstwa Edukacji i Nauki, 
▪ Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, 
▪ Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Wojewódzkich FOŚiGW, 
▪ Lasów Państwowych, 
▪ jednostek samorządu terytorialnego, 
▪ instytucji ubezpieczeniowych, 
▪ innych instytucji, organizacji społecznych oraz fundacji. 

 

III. Uczestnicy. 

 

W OTWP uczestniczą dzieci i młodzież w trzech grupach: 

I grupa - uczniowie szkół podstawowych, klasy I-IV, 

II grupa - uczniowie szkół podstawowych, klasy V-VIII, 

III grupa - uczniowie szkół ponadpodstawowych. 

 

W kolejnym finale centralnym OTWP mogą uczestniczyć (w tych samych grupach wiekowych) 

zwycięzcy finału centralnego z roku poprzedniego, bez potrzeby udziału w eliminacjach (zasada 

ta dotyczy zdobywców pierwszego miejsca). 
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IV. Etapy eliminacji. 

 

1. Eliminacje środowiskowe, 

2. Eliminacje gminne, miejskie, miejsko-gminne - do końca marca, 

3. Eliminacje powiatowe - do końca kwietnia, 

4. Eliminacje wojewódzkie - do końca maja, 

5. Finał krajowy - do 10 lipca. 

 

V. Komitet organizacyjny. 

 

Na każdym szczeblu OTWP eliminacjami kieruje komitet organizacyjny złożony z przedstawicieli 

organizatora i instytucji oraz organizacji współpracujących. 

Do jego zadań należy w szczególności: 
▪ ustalenie terminu eliminacji w ramach czasu określonego w regulaminie, 
▪ wybór miejsca i odpowiednie przygotowanie przebiegu oraz oprawy eliminacji, 
▪ przeprowadzenie akcji informacyjnej i ogłoszenie naboru uczestników, 
▪ zakwalifikowanie uczestników eliminacji, dokonanie podziału na grupy, zapoznanie ich  

z regulaminem, 
▪ powołanie Jury, 
▪ przygotowanie zestawów pytań, 
▪ sprawdzenie kart uczestnictwa (obowiązuje od szczebla gminnego), 
▪ potwierdzenie na karcie uczestnictwa faktu zakwalifikowania się uczestników do następnego 

etapu, 
▪ sporządzenie sprawozdania z przebiegu eliminacji OTWP i doręczenie go do oddziału 

wyższego szczebla, 
▪ przygotowanie nagród dla zwycięzców poszczególnych etapów, upominków i dyplomów dla 

opiekunów i pozostałych uczestników. 

 

VI. Jury. 

 

Jury jest powoływane przez komitet organizacyjny eliminacji danego szczebla. Jury wybiera 

spośród siebie przewodniczącego oraz sekretarza. 

Zadania Jury: 
▪ opracowanie pytań testowych i zestawu zadań praktycznych oraz pytań ustnych, 
▪ ocena odpowiedzi i podanie wyników eliminacji - podanie prawidłowych odpowiedzi na 

pytania turniejowe, 
▪ sporządzenie protokołu zawierającego imienne wyniki eliminacji wg kolejności miejsc  

w danych grupach. 

Orzeczenia Jury są ostateczne. 
 
VII. Zasady punktacji. 

 
▪ eliminacje pisemne (testowe) - 0 lub 1 punkt, 
▪ eliminacje ustne - od 0 do 3 punktów. 
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VIII. Przebieg eliminacji. 

 

Na szczeblu środowiskowym eliminacje mogą być przeprowadzone w formie pisemnej, ustnej 

lub w obu formach, a także wzbogacone powinny być o zadania praktyczne. O wyborze formy 

decyduje komitet organizacyjny. Wskazane jest połączenie eliminacji ze zwiedzaniem jednostki 

straży pożarnej (OSP, PSP). 

Na pozostałych szczeblach OTWP obowiązuje przeprowadzenie eliminacji pisemnych i ustnych, 

dopuszcza się możliwość przeprowadzenia eliminacji z wykorzystaniem narzędzi aplikacji 

internetowych. 

Liczbę pytań testowych w eliminacjach pisemnych oraz czas na rozwiązanie testu ustala komitet 

organizacyjny. Stopień trudności pytań powinien być zróżnicowany dla grup wiekowych. 

 

W eliminacjach ustnych (określanych mianem rozgrywek finałowych danego szczebla) może 

startować od 3 do 5 uczestników w każdej grupie wiekowej, wyłonionych w toku eliminacji 

pisemnych. Każdy z nich odpowiada na wylosowane pytania. Czas odpowiedzi ustala Jury. 

Za zwycięzcę rozgrywek finałowych w danej grupie uważa się tego uczestnika, który uzyskał 

największą łączną liczbę punktów za odpowiedzi ustne. W przypadku, gdy dwóch lub więcej 

uczestników w danej grupie uzyska jednakową liczbę punktów - o kolejności miejsc decyduje 

liczba punktów zdobytych w eliminacjach pisemnych. Gdy i to nie przyniesie rozstrzygnięcia - 

Jury ogłasza dogrywkę, zadając dodatkowe pytania, aż do wyłonienia zwycięzcy. Zasada ta 

dotyczy również dalszych miejsc w finale. 

Organizator finału centralnego może podjąć decyzję w porozumieniu z Jury finału centralnego 

o organizacji finału OTWP w formie on-line. Zasady i narzędzia muszą zostać ogłoszone na 

stronie www.zosprp.pl i podane do wiadomości uczestników nie później niż w terminie 14 dni 

od wyznaczonej daty finału centralnego. W przypadku przeprowadzania eliminacji 

wojewódzkich lub finału centralnego w formie on-line nie realizuje się zadań praktycznych. 

 

IX. Finał centralny. 

 

W finale centralnym startują laureaci pierwszego i drugiego miejsca szczebla wojewódzkiego. 

W przypadku, gdy któryś ze zdobywców pierwszych miejsc w eliminacjach wojewódzkich  

z przyczyn losowych nie może wziąć udziału w finale centralnym, prawo startu przysługuje 

zdobywcom dalszych miejsc. 

 

Finał centralny składa się z dwóch części: 
▪ testu pisemnego, 
▪ ścisłego finału ustnego. 

Test wyboru zawiera maksymalnie 40 pytań dla każdej grupy wiekowej. W przypadku 

przeprowadzania finału centralnego w formie on-line test zawiera 60 pytań dla każdej grupy 

wiekowej. Łączny czas odpowiedzi odpowiednio 40 minut (test 40 pytań), 60 minut (test 60 

pytań). Punktacja eliminacji pisemnych to 0 lub 1 punkt. 

Do ścisłego finału wchodzi maksymalnie 5 uczestników z każdej grupy, którzy uzyskali najwyższą 

liczbę punktów w eliminacjach pisemnych. W przypadku, gdy na skutek uzyskania jednakowej 

liczby punktów, nie jest możliwe wskazanie 5 finalistów, Jury przeprowadza eliminacje 

dodatkowe, obejmujące tych uczestników, którzy uzyskali najwyższą jednakową liczbę 

punktów. 

http://www.zosprp.pl/
http://www.zosprp.pl/
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W części ustnej każdy z uczestników odpowiada na pięć pytań z wylosowanego zestawu (w tym 

ewentualne zadania praktyczne). Po każdej wypowiedzi następuje jawna ocena Jury, 

ewentualne uzupełnienie odpowiedzi (podanie pełnej odpowiedzi). Czas odpowiedzi na jedno 

pytanie to 1 minuta (dla odpowiedzi ustnych nie dot. zadań praktycznych). Punktacja 

odpowiedzi ustnych od 0 do 3 punktów. 

Za najlepszego uczestnika w danej grupie wiekowej uważa się tego, który uzyskał największą 

łączną liczbę punktów za odpowiedzi ustne. W przypadku, gdy dwóch lub więcej uczestników  

z danej grupy uzyska jednakową liczbę punktów, o kolejności zajętego miejsca decyduje liczba 

punktów uzyskanych w eliminacjach pisemnych. Gdy i to nie przyniesie rozstrzygnięcia - Jury 

ogłasza dogrywkę, zadając dodatkowe pytania, aż do wyłonienia zwycięzcy. 

Decyzje Jury są ostateczne. 

 

X. Nagrody. 

 

Nagrody dla zdobywców czołowych miejsc fundują organizatorzy OTWP oraz sponsorzy. 

Wskazane jest przygotowanie dyplomów dla wszystkich uczestników oraz dyplomów  

i upominków dla opiekunów przygotowujących laureatów Turnieju. 

 

XI. Zakres tematyczny. 

 

Tematyka OTWP obejmuje wiedzę z zakresu: 
▪ Historii ochrony przeciwpożarowej. 
▪ OSP i Związku OSP RP. 
▪ Prewencji przeciwpożarowej. 
▪ Ratownictwa medycznego. 
▪ Organizacji szeroko pojętego ratownictwa. 

 
w tym: 
▪ Tradycja i historia straży pożarnych. 
▪ Tradycja i historia ochrony przeciwpożarowej. 
▪ Historia 100-lecia utworzenia Związku OSP RP. 
▪ Ochrona ludności. 
▪ Ochrona środowiska. 
▪ Umiejętności i przepisy z zakresu ochrony ludności, ekologii i ratownictwa. 
▪ Organizacja i zadania OSP oraz ich Związku OSP RP. 
▪ Organizacja i zadania ochrony przeciwpożarowej. 
▪ Przyczyny powstawania i rozprzestrzeniania się pożarów. 
▪ Instalacje i urządzenia przeciwpożarowe. 
▪ Zabezpieczenia przeciwpożarowe: budynków, lasów, substancji niebezpiecznych oraz 

zbiorów, transportu i składowania palnych płodów rolnych. 
▪ Zasady ewakuacji ludzi i mienia z pomieszczeń na wypadek pożaru. 
▪ Organizowanie i prowadzenie akcji ratowniczych (w tym działania związane z ratownictwem 

specjalistycznym). 
▪ Sprzęt ratowniczo-gaśniczy. 
▪ Zasady udzielania pierwszej pomocy. 
▪ Tematyka proponowana przez współorganizatorów (sponsorów) Turnieju. 
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XII. Dokumentacja. 

 

Po przeprowadzeniu poszczególnych etapów eliminacji OTWP komitet organizacyjny przesyła 

komitetowi organizacyjnemu OTWP wyższego szczebla następujące dokumenty (wg wzorów 

stanowiących załącznik do niniejszego regulaminu): 
▪ Protokół z posiedzenia Jury, 
▪ Informację o przebiegu eliminacji danego szczebla, 
▪ Karty uczestników wyższego etapu OTWP, 
▪ Zobowiązanie opiekuna reprezentacji wojewódzkiej, 
▪ Deklarację RODO uczestników. 

Jeden egzemplarz ww. dokumentów pozostaje na danym szczeblu organizacyjnym Turnieju. 

 

XIII. Postanowienia końcowe. 

 

Liczbę startujących laureatów na danym szczeblu określa organizator. 

Eliminacje środowiskowe powinny być poprzedzone pogadankami tematycznymi w szkołach 

lub innych placówkach oświatowych. 

Wskazane jest włączanie zadań praktycznych dla uczestników na wszystkich etapach eliminacji. 

Na eliminacje centralne uczestnicy przyjeżdżają z opiekunem wskazanym przez Zarząd Oddziału 

Wojewódzkiego ZOSPRP. 

Organizatorzy na poszczególnych szczeblach poniżej krajowego na własną odpowiedzialność 

mogą wprowadzać odpowiednie modyfikacje w niniejszym regulaminie. 

 

 

 

opracowanie: Komisja ds. Młodzieży i Sportu 


