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PROGRAM
Szkolenia Sędziów Zawodów Sportowo-Pożarniczych
I. Cel i zakres szkolenia.
1. Celem szkolenia prowadzonego według niniejszego programu jest przygotowanie
wykwalifikowanej kadry sędziowskiej do prawidłowego organizowania
i przeprowadzania zawodów sportowo-pożarniczych wg regulaminów
obowiązujących w Związku OSP RP tj.:
a) Regulamin Młodzieżowych Zawodów Sportowo-Pożarniczych;
b) Regulamin Zawodów Sportowo-Pożarniczych OSP;
c) Regulamin Tradycyjnych Międzynarodowych Zawodów Pożarniczych.
2. W wyniku realizacji programu szkolenia absolwent powinien nabyć wiedzę
i umiejętności w zakresie:
a) organizacji i przeprowadzenia zawodów,
b) przygotowania placu zawodów oraz sprzętu stosowanego podczas zawodów
wg. regulaminów zawodów sportowo-pożarniczych,
c) sędziowania zawodów sportowo-pożarniczych.
II.

Organizacja szkolenia.
1. Organizatorem szkolenia jest:
a) Zarząd Główny ZOSP RP,
b) Zarządy Oddziałów Wojewódzkich ZOSP RP.
2. Organizator szkolenia szczebla wojewódzkiego każdorazowo obowiązany jest
powiadomić z minimum miesięcznym wyprzedzeniem Zarząd Główny ZOSP RP
o planowanym terminie rozpoczęcia szkolenia i terminie egzaminu.
3. Szkolenie należy przeprowadzić zgodnie z „Programem szkolenia sędziów zawodów
sportowo - pożarniczych”. Jako szkolenie stacjonarne lub szkolenie zjazdowe.
4. Podstawą organizacji procesu dydaktycznego jest plan nauczania. Podstawową
formą nauczania jest jedna godzina dydaktyczna, trwająca 45 minut. Dopuszcza się
łączenie dwóch jednostek lekcyjnych.
5. Nadzór nad przebiegiem szkolenia sprawuje organizator.
6. Organizator sporządza i przechowuje dokumentację ze szkolenia, której wzór
stanowi załącznik nr 4 załączniki odpowiednio od a do g .
7. Nie zaleca się łączenia szkoleń z poszczególnych regulaminów.

III. Warunki przyjęcia na szkolenie.
 Nabór na szkolenie prowadzi organizator szkolenia.
 Warunkiem przyjęcia na szkolenie jest:
a) ukończenie 18 roku życia,
b) znajomość regulaminu, w zakresie którego odbywa się szkolenie,
c) skierowanie wydane przez: OSP, zarząd oddziału gminnego/powiatowego
ZOSP RP, Kolegium Sędziów lub jednostkę organizacyjną PSP wg wzoru 4a.
IV. Wskazówki metodyczne.
 W celu wywołania aktywności uczestników należy m.in. zadawać pytania, stawiać
do rozwiązania problemy praktyczne, zlecać wykonanie określonych czynności, itp.
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 W procesie realizacji zajęć dydaktycznych należy stosować i racjonalnie łączyć
różne metody nauczania: wykład, pogadanka, dyskusja, pokaz, metoda problemowa,
metodę zajęć praktycznych itp.
 Przy doborze metod nauczania należy brać pod uwagę cel kształcenia, materiał
nauczania i szczegółowe zadania dydaktyczne. Skuteczność procesu dydaktycznego
wymaga łączenia metod podających z metodami aktywizującymi.
 W zajęciach praktycznych zaleca się, aby na jednego instruktora przypadało
od 4 do 10 uczestników. Wskazane jest, aby każda grupa ćwiczących odpowiadała
liczbowo odpowiedniemu zespołowi sędziowskiemu danej konkurencji.
 Podczas planowania zajęć praktycznych należy zwrócić uwagę na ich właściwą
organizację, w tym szczególnie na zapewnienie niezbędnego sprzętu do ćwiczeń
oraz właściwych warunków bezpieczeństwa i higieny pracy.
V.

Kadra dydaktyczna.
Zajęcia na szkoleniach prowadzą doświadczeni sędziowie zawodów sportowopożarniczych należący do Krajowego lub Wojewódzkiego Kolegium Sędziów Zawodów
Strażackich. Można również zaprosić na szkolenie do składu kadry dydaktycznej inne
osoby posiadające określone kwalifikacje niezbędne do realizacji zajęć.

VI. Egzamin.
 Szkolenie należy zakończyć egzaminem teoretycznym i praktycznym,
który realizowany jest w ostatnim dniu szkolenia.
 Do egzaminu dopuszcza się uczestników, którzy brali udział w min. 80% zajęć.
 Egzamin końcowy przeprowadza komisja powołana przez organizatora szkolenia
w składzie uzgodnionym z Kolegium Sędziów:
a) przewodniczący - Przewodniczący Zarządu Kolegium Sędziów właściwego
szczebla lub wyznaczony przez niego członek Kolegium Sędziów;
b) członkowie - wykładowcy szkolenia (co najmniej 2 osoby);
c) w pracach komisji może wziąć udział przedstawiciel Zarządu Krajowego
Kolegium Sędziów.
 Uczestnik, który zdał egzamin teoretyczny i praktyczny z wynikiem pozytywnym
otrzymuje zaświadczenie wydane przez organizatora szkolenia wg załącznika nr 1,
nr 2 lub nr 3 niniejszego programu.
 Zaświadczenie upoważnia do wydania legitymacji sędziowskiej przez właściwe
Kolegium Sędziów.
VII. Postanowienia końcowe.
 Szkolenie prowadzi się wg jednego z trzech bloków stosownie do w/w regulaminów.
 W wyjątkowych sytuacjach można realizować zajęcia z więcej niż z jednego
regulaminu. Jednak nie zaleca się łączenia szkoleń z poszczególnych regulaminów.
 W przypadku prowadzenia szkolenia, o którym mowa w pkt. 2 można łączyć
wspólne zagadnienia tematyczne, zmniejszając tym samym wymiar czasu szkolenia
nie więcej niż o 20%.
 Godziny zajęć praktycznych z planu przewidziane są dla jednej grupy ćwiczącej.
 Organizator szkolenia w uzasadnionych sytuacjach może dokonać zmniejszenia
lub zwiększenia wymiaru czasu szkolenia, jednak nie więcej niż o 20%.
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Uwaga: Dla każdego w/w regulaminu opracowany został osobny plan szkolenia.

P LA N S Z K O L E N I A
I. Plan szkolenia sędziów zawodów sportowo-pożarniczych
wg Regulaminu Młodzieżowych Zawodów Sportowo-Pożarniczych

Lp.

Liczba godzin
Teoria Praktyka Razem

TEMAT

1. Sprawy organizacyjne:
- omówienie organizacji i programu szkolenia
- rodzaje zawodów sportowo-pożarniczych
- regulamin Kolegium Sędziów Zawodów
Strażackich
- prawa i obowiązki sędziów
2. Organizacja zawodów:
- komitet organizacyjny zawodów
- cykl przeprowadzania zawodów
- zespoły robocze zawodów
- dokumentacja zawodów
3. Plac zawodów, sprzęt, weryfikacja zawodników:
- przygotowanie placu zawodów oraz przeszkód
i sprzętu stosowanego podczas zawodów
- umundurowanie i weryfikacja zawodników
- obliczanie wieku zawodnika i drużyny
- zgłoszenia drużyny na zawody i zgłaszanie
zawodników
4. Sędziowanie rozwinięcia bojowego:
- skład zespołu sędziowskiego i zadania
poszczególnych członków
- zadania poszczególnych zawodników
- błędy przy wykonaniu zadania przez zawodników,
punkty karne (ujemne)
5. Sędziowanie biegu sztafetowego 400 m z
przeszkodami:
- skład zespołu sędziowskiego i zadania
poszczególnych członków
- zadania poszczególnych zawodników
- błędy przy wykonaniu zadania przez zawodników,
punkty karne (ujemne)
6. Egzamin
RAZEM
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Materiał nauczania:
Temat 1: Sprawy organizacyjne - T1, P0.
Omówienie organizacji i programu szkolenia. Rodzaje zawodów sportowo-pożarniczych.
Regulamin Kolegium Sędziów Zawodów Strażackich. Prawa i obowiązki sędziów.
Temat 2: Organizacja zawodów – T1, P0.
Organizator zawodów, jego zakres obowiązków. Ceremonia otwarcia i zamknięcia zawodów.
Terminy organizowania zawodów. Zasady kwalifikowania drużyn do zawodów
poszczególnego szczebla. Zasady podziału drużyn na grupy. Zasady powoływania, skład
oraz zadania dla zespołów roboczych i funkcyjnych: komendant zawodów, komisja
sędziowska, sekretariat zawodów, zabezpieczenie medyczne, spiker zawodów, komisja
techniczna, komisja porządkowa. Organizacja łączności oraz przepływu informacji.
Dokumentacja zawodów w tym: losowanie numerów startowych, zgłaszanie drużyn,
sporządzenie listy startowej i arkusza oceny drużyny oraz protokołu końcowego.
Temat 3: Plac zawodów, sprzęt, weryfikacja zawodników – T2, P1.
Przygotowanie placu zawodów: wymiary toru rozwinięcia bojowego oraz rozmieszczenie
przeszkód na torze, wymiary toru biegu sztafetowego oraz rozmieszczenie przeszkód na torze.
Budowa, wymiary przeszkód i rodzaj sprzętu w rozwinięciu bojowym tj. węże W52
z noszakami, stojak z nasadą 52, rów, ściana, tunel, kładka, skrzynka na noszaki, hydronetki,
tarcze nalewowe, stanowisko przyrządów i armatur wraz ze sprzętem, stanowisko węzłów.
Budowa, wymiary przeszkód i rodzaj sprzętu w biegu sztafetowym tj. ściana drabiniasta,
prądownica 52, wąż W52 z noszakiem, płyta, płotek, stojak z poprzeczką, gaśnica wraz
z płytą, rozdzielacz, węże W52, prądownica. Miejsce pracy sekretariatu i jego wyposażenie.
Weryfikacja umundurowania, uzbrojenia oraz dokumentów zawodników. Skład osobowy
drużyny i jej oznakowanie. Naliczanie wieku zawodnika oraz średniego wieku drużyny.
Sporządzenie listy startowej.
Temat 4: Sędziowanie konkurencji rozwinięcia bojowego – T3, P4.
Omówienie składu komisji sędziowskiej oraz zadań dla poszczególnych funkcji: kierownik
konkurencji (toru), sędziowie nr 1-5 oceniający prawidłowość wykonania zadania przez
zawodników na poszczególnych odcinkach rozwinięcia bojowego. Umundurowanie
oraz oznakowanie sędziego. Ustawienie sędziego w czasie przeprowadzania konkurencji.
Sygnalizowanie gotowości do startu oraz ocena pracy zawodnika (popełnionych błędów).
Zadania zawodników na poszczególnych odcinkach rozwinięcia bojowego. Ocena wykonania
zadania. Omówienie wykazu nieprawidłowości, za które naliczone są punkty karne (ujemne).
Temat 5: Sędziowanie konkurencji biegu sztafetowego 400 m z przeszkodami – T2, P2.
Omówienie składu komisji sędziowskiej oraz zadań dla poszczególnych funkcji: kierownik
konkurencji (toru), sędziowie nr 1-8 oceniający prawidłowość wykonania zadania przez
zawodników na poszczególnych odcinkach biegu sztafetowego, sędziowie mierzący czas.
Umundurowanie oraz oznakowanie sędziego. Ustawienie sędziego w czasie przeprowadzania
konkurencji. Sygnalizowanie gotowości do startu oraz ocena pracy zawodnika (popełnionych
błędów) przy pomocy chorągiewki. Zadania zawodników na poszczególnych odcinkach biegu
sztafetowego. Ocena wykonania zadania. Omówienie nieprawidłowości, za które naliczone są
punkty karne (ujemne).
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P LA N S Z K O L E N I A
II. Plan szkolenia sędziów zawodów sportowo-pożarniczych
wg Regulaminu Zawodów Sportowo-Pożarniczych OSP

Lp.

Liczba godzin
Teoria Praktyka Razem

TEMAT

1. Sprawy organizacyjne:
- omówienie organizacji i programu szkolenia
- rodzaje zawodów sportowo-pożarniczych
- regulamin Kolegium Sędziów Zawodów Strażackich
- prawa i obowiązki sędziów
2. Organizacja zawodów:
- cel organizacji zawodów
- organizator zawodów
- postanowienia ogólne
- uczestnicy zawodów
- weryfikacja
3. Komisja sędziowska zawodów:
- komisja sędziowska postanowienia ogólne
- powtarzanie konkurencji
- klasyfikacja końcowa zawodów
- dokumentacja zawodów
- postanowienia końcowe
4. Sędziowanie konkurencji ćwiczenie bojowe:
- skład zespołu sędziowskiego i zadania
poszczególnych członków
- sprzęt do konkurencji
- przebieg konkurencji i zadania poszczególnych
zawodników
- ocena wykonania ćwiczenia bojowego
- punkty karne w ćwiczeniu bojowym
5. Sędziowanie konkurencji sztafeta pożarnicza 7x50m:
- skład zespołu sędziowskiego i zadania
poszczególnych członków
- sprzęt do konkurencji
- przebieg konkurencji i zadania poszczególnych
zawodników
- ocena wykonania sztafety pożarniczej
- punkty karne w sztafecie pożarniczej
Egzamin
RAZEM
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Materiał nauczania:
Temat 1: Sprawy organizacyjne - T1, P0.
Omówienie organizacji i programu szkolenia. Rodzaje zawodów strażackich. Regulamin
Kolegium Sędziów Zawodów Strażackich. Prawa i obowiązki sędziów.
Temat 2: Organizacja zawodów – T1, P0.
Cel organizacji zawodów. Organizator zawodów: zakres obowiązków, ceremonia otwarcia
i zamknięcia zawodów, kierownictwo zawodów, zadania i obowiązki komendanta zawodów.
Postanowienia ogólne: podział zawodów, częstotliwość organizowania, sposób
kwalifikowania drużyn do zawodów, zgłaszanie drużyn do zawodów i startu, sprzęt
stosowany w zawodach, ubiór zawodników. Uczestnicy zawodów: podział na grupy, skład
drużyny, oznaczenia zawodników, oznaczenia osób funkcyjnych. Weryfikacja: uczestników
zawodów, placu zawodów, sprzętu stosowanego w zawodach, ubioru zawodników.
Temat 3: Komisja sędziowska zawodów – T2, P1.
Komisja sędziowska postanowienia ogólne, skład komisji sędziowskiej, zadania członków
komisji sędziowskiej. Powtarzanie konkurencji, odwołania. Klasyfikacja końcowa zawodów.
Dokumentacja zawodów: zgłoszenie drużyny do zawodów, lista startowa i arkusz ocen
drużyny oraz protokół końcowy sędziego głównego zawodów. Postanowienia końcowe.
Temat 4: Sędziowanie konkurencji ćwiczenie bojowe – T2, P4.
Skład zespołu sędziowskiego i zadania: kierownik toru, sędzia startowy, sędziowie nr 1,2,3,4
kontrolujący prawidłowość wykonania zadań. Sprzęt do konkurencji: sprzęt wyposażenia
toru, sprzęt drużyny na podeście, zasady ułożenia sprzętu drużyny na podeście, tor do
konkurencji. Przebieg konkurencji i zadania poszczególnych zawodników: przebieg
konkurencji, budowa linii ssawnej, budowa linii głównej, budowa linii gaśniczych. Ocena
wykonania ćwiczenia bojowego: zadania zespołu sędziowskiego po zakończeniu ćwiczenia
i ocena wykonania ćwiczenia. Punkty karne w ćwiczeniu bojowym: niewłaściwe wydanie
rozkazu, falstart, nieregulaminowe sprawianie węży ssawnych, nieregulaminowe sprawianie
węży tłocznych, niewłaściwe wydanie komendy podczas sprawiania linii głównej i linii
gaśniczych, nieregulaminowe ustawienie rozdzielacza, nieregulaminowe otwarcie zaworów
rozdzielacza, przekroczenie linii stanowisk prądowników, wzajemna pomoc przy wykonaniu
zadania, uruchomienie motopompy na podeście, niewłaściwa praca zawodników,
niezdyscyplinowanie i samowola zawodnika, niewykonanie zadania w ciągu 3 minut.
Temat 5: Sędziowanie konkurencji sztafeta pożarnicza 7x50m – T2, P2.
Skład zespołu sędziowskiego i zadania: kierownik toru, sędzia startowy, sędziowie nr 1 - 7
kontrolujący prawidłowość wykonania zadań. Sprzęt do konkurencji: sprzęt własny zespołu,
sprzęt organizatora, tor do konkurencji, podział toru na odcinki. Przebieg konkurencji
i zadania poszczególnych zawodników. Ocena wykonania sztafety pożarniczej.
Punkty karne w sztafecie pożarniczej: przekroczenie strefy zmian lub linii toru,
niepodłączenie linii wężowej do rozdzielacza, falstart, przewrócenie płotka, wpadnięcie do
rowu, przewrócenie tyczki, nieprawidłowe pokonanie równoważni, nieprawidłowe pokonanie
ściany, nieprawidłowe przekroczenie linii mety, ominięcie przeszkody, niezdyscyplinowanie
i samowola zawodnika, niewykonanie zadania w ciągu 3 minut, utrudnianie wykonania
zadania, nieprawidłowe przekazanie prądownicy.
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P LA N S Z K O L E N I A
III. Plan szkolenia sędziów zawodów sportowo-pożarniczych
wg Regulaminu Tradycyjnych Międzynarodowych Zawodów Pożarniczych

Lp.

Liczba godzin
Teoria Praktyka Razem

TEMAT

1. Sprawy organizacyjne:
- omówienie organizacji i programu szkolenia
- rodzaje zawodów sportowo-pożarniczych
- regulamin Kolegium Sędziów Zawodów
Strażackich
- prawa i obowiązki sędziów
2. Organizacja zawodów:
- komitet organizacyjny zawodów
- zespoły robocze zawodów
- dokumentacja zawodów
3. Plac zawodów, sprzęt, weryfikacja zawodników:
- przygotowanie placu zawodów
- umundurowanie i weryfikacja zawodnika
- punkty za wiek, wiek zawodników
4. Sędziowanie ćwiczenia bojowego:
- skład zespołu sędziowskiego i zadania
poszczególnych zawodników
- zadania poszczególnych zawodników
- punkty ujemne
5. Sędziowanie sztafety pożarniczej
- skład zespołu sędziowskiego i zadania
poszczególnych zawodników
- zadania poszczególnych zawodników
- punkty ujemne
6. Egzamin
RAZEM
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Materiał nauczania:
Temat 1 Sprawy organizacyjne - T1, P0.
Omówienie organizacji i programu szkolenia. Rodzaje zawodów sportowo-pożarniczych.
Regulamin Kolegium Sędziów Zawodów Strażackich. Prawa i obowiązki sędziów.
Temat 2 Organizacja zawodów – T1, P0.
Organizator zawodów, jego zakres obowiązków. Ceremonia otwarcia i zamknięcia zawodów.
Terminy organizowania zawodów. Zasady kwalifikowania drużyn do zawodów
poszczególnego szczebla. Zasady podziału drużyn na grupy. Zasady powoływania,
skład oraz zadania dla zespołów roboczych i funkcyjnych zawodów: kierownictwo zawodów,
zespoły sędziowskie, sekretariat zawodów, zabezpieczenie medyczne, spiker zawodów,
komisja techniczna, komisja porządkowa. Organizacja łączności oraz przepływu informacji.
Dokumentacja zawodów w tym: losowanie numerów startowych, zgłaszanie drużyn,
sporządzenie listy startowej i arkusza oceny drużyny oraz protokołu końcowego.
Temat 3 Plac zawodów, sprzęt, weryfikacja zawodników – T2, P1.
Przygotowanie placu zawodów: wymiary placu ćwiczenia bojowego oraz ułożenie sprzętu
na placu, wymiary torów sztafety oraz rozmieszczenie przeszkód. Wykaz sprzętu używanego
w ćwiczeniu bojowym oraz w sztafecie pożarniczej tj. prądownica, równoważnia, ściana rura
do czołgania. Miejsce pracy sekretariatu i jego wyposażenie. Weryfikacja umundurowania,
uzbrojenia oraz dokumentów zawodników. Oznakowanie funkcji zawodnika w drużynie.
Naliczanie punktów za wiek, wiek zawodników. Sporządzenie listy startowej.
Temat 4: Sędziowanie konkurencji ćwiczenia bojowego – T4, P5.
Omówienie składu zespołu sędziowskiego oraz zadań dla poszczególnych funkcji:
sędzia
główny,
sędziowie
weryfikujący
prawidłowość
wykonania
zadania.
Umundurowanie oraz oznakowanie sędziego. Ustawienie sędziego w czasie przeprowadzania
konkurencji. Sygnalizowanie gotowości do startu oraz ocena pracy zawodnika (popełnionych
błędów) przy pomocy chorągiewki. Zadania zawodników na poszczególnych funkcjach
w ćwiczeniu bojowym. Ocena wykonania zadania. Omówienie wykazu nieprawidłowości,
za które naliczone są punkty ujemne.
Temat 5: Sędziowanie konkurencji sztafeta pożarnicza – T2, P2.
Omówienie składu zespołu sędziowskiego oraz zadań dla poszczególnych funkcji:
kierownik toru, sędzia startowy, sędziowie weryfikujący prawidłowość wykonania zadania,
sędziowie mierzący czas. Umundurowanie oraz oznakowanie sędziego. Ustawienie sędziego
w czasie przeprowadzania konkurencji. Sygnalizowanie gotowości do startu oraz ocena pracy
zawodnika (popełnionych błędów) przy pomocy chorągiewki. Zadania zawodników
na poszczególnych odcinkach sztafety pożarniczej. Ocena wykonania zadania.
Omówienie wykazu nieprawidłowości, za które mogą być naliczone punkty ujemne.
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Program szkolenia sędziów zawodów sportowo-pożarniczych
Załącznik nr 1 - awers
………………...………
(pieczęć organizatora)

ZAŚWIADCZENIE
Zaświadcza się, że:
……………………………………………..………………………
urodzony ……………….……….… w …………………………..
woj. ………………………………..
ukończył z wynikiem pozytywnym
Szkolenie Sędziów Zawodów Sportowo-Pożarniczych
zrealizowane według programu szkolenia z dnia ……………...……
w zakresie Regulaminu Młodzieżowych Zawodów Sportowo-Pożarniczych
organizowane przez:
...…...……………………………………………………………………
w dniach: od …………….……….. do …..…………..……….
Nr ………./………./20.....
Nr zaświadczenia / nr kursu / rok

………………………………………………
(Przewodniczący komisji egzaminacyjnej imię, nazwisko, podpis)

……………………………….. dnia …………………… r.
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Program szkolenia sędziów zawodów sportowo-pożarniczych
Załącznik nr 1 - rewers

Plan szkolenia:
Lp.

Liczba godzin
Teoria Praktyka Razem

TEMAT

1. Sprawy organizacyjne:
- omówienie organizacji i programu szkolenia
- rodzaje zawodów sportowo-pożarniczych
- regulamin Kolegium Sędziów Zawodów
Strażackich
- prawa i obowiązki sędziów
2. Organizacja zawodów:
- komitet organizacyjny zawodów
- cykl przeprowadzania zawodów
- zespoły robocze zawodów
- dokumentacja zawodów
3. Plac zawodów, sprzęt, weryfikacja zawodników:
- przygotowanie placu zawodów oraz przeszkód
i sprzętu stosowanego podczas zawodów
- umundurowanie i weryfikacja zawodników
- obliczanie wieku zawodnika i drużyny
- zgłoszenia drużyny na zawody i zgłaszanie
zawodników
4. Sędziowanie rozwinięcia bojowego:
- skład zespołu sędziowskiego i zadania
poszczególnych członków
- zadania poszczególnych zawodników
- błędy przy wykonaniu zadania przez zawodników,
punkty karne (ujemne)
5. Sędziowanie biegu sztafetowego 400 m z
przeszkodami:
- skład zespołu sędziowskiego i zadania
poszczególnych członków
- zadania poszczególnych zawodników
- błędy przy wykonaniu zadania przez zawodników,
punkty karne (ujemne)
6. Egzamin
RAZEM
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Program szkolenia sędziów zawodów sportowo-pożarniczych
Załącznik nr 2 - awers
………………...………
(pieczęć organizatora)

ZAŚWIADCZENIE
Zaświadcza się, że:
……………………………………………..………………………
urodzony ……………….……….… w …………………………..
woj. ………………………………..
ukończył z wynikiem pozytywnym
Szkolenie Sędziów Zawodów Sportowo-Pożarniczych
zrealizowane według programu szkolenia z dnia ……………...……
w zakresie Regulaminu Zawodów Sportowo-Pożarniczych OSP
organizowane przez:
...…...……………………………………………………………………
w dniach: od …………….……….. do …..…………..……….
Nr ………./………./20.....
Nr zaświadczenia / nr kursu / rok

………………………………………………
(Przewodniczący komisji egzaminacyjnej imię, nazwisko, podpis)

……………………………….. dnia …………………… r.
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Program szkolenia sędziów zawodów sportowo-pożarniczych
Załącznik nr 2 - rewers

Program szkolenia:
Lp.

Liczba godzin
Teoria Praktyka Razem

TEMAT

1. Sprawy organizacyjne:
- omówienie organizacji i programu szkolenia
- rodzaje zawodów sportowo-pożarniczych
- regulamin Kolegium Sędziów Zawodów Strażackich
- prawa i obowiązki sędziów
2. Organizacja zawodów:
- cel organizacji zawodów
- organizator zawodów
- postanowienia ogólne
- uczestnicy zawodów
- weryfikacja
3. Komisja sędziowska zawodów:
- komisja sędziowska postanowienia ogólne
- powtarzanie konkurencji
- klasyfikacja końcowa zawodów
- dokumentacja zawodów
- postanowienia końcowe
4. Sędziowanie konkurencji ćwiczenie bojowe:
- skład zespołu sędziowskiego i zadania
poszczególnych członków
- sprzęt do konkurencji
- przebieg konkurencji i zadania poszczególnych
zawodników
- ocena wykonania ćwiczenia bojowego
- punkty karne w ćwiczeniu bojowym
5. Sędziowanie konkurencji sztafeta pożarnicza 7x50m:
- skład zespołu sędziowskiego i zadania
poszczególnych członków
- sprzęt do konkurencji
- przebieg konkurencji i zadania poszczególnych
zawodników
- ocena wykonania sztafety pożarniczej
- punkty karne w sztafecie pożarniczej
Egzamin
RAZEM
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Program szkolenia sędziów zawodów sportowo-pożarniczych
Załącznik nr 3 - awers
………………...………
(pieczęć organizatora)

ZAŚWIADCZENIE
Zaświadcza się, że:
……………………………………………..………………………
urodzony ……………….……….… w …………………………..
woj. ………………………………..
ukończył z wynikiem pozytywnym
Szkolenie Sędziów Zawodów Sportowo-Pożarniczych
zrealizowane według programu szkolenia z dnia …………….. w zakresie
Regulaminu Tradycyjnych Międzynarodowych Zawodów Pożarniczych
organizowane przez:
...…...……………………………………………………………………
w dniach: od …………….……….. do …..…………..……….
Nr ………./………./20.....
Nr zaświadczenia / nr kursu / rok

………………………………………………
(Przewodniczący komisji egzaminacyjnej imię, nazwisko, podpis)

……………………………….. dnia …………………… r.
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Program szkolenia sędziów zawodów sportowo-pożarniczych
Załącznik nr 3 - rewers

Program szkolenia:
Lp.

TEMAT

Teoria

1. Sprawy organizacyjne:
- omówienie organizacji i programu szkolenia
- rodzaje zawodów sportowo-pożarniczych
- regulamin Kolegium Sędziów Zawodów
Strażackich
- prawa i obowiązki sędziów
2. Organizacja zawodów:
- komitet organizacyjny zawodów
- zespoły robocze zawodów
- dokumentacja zawodów
3. Plac zawodów, sprzęt, weryfikacja zawodników:
- przygotowanie placu zawodów
- umundurowanie i weryfikacja zawodnika
- punkty za wiek, wiek zawodników
4. Sędziowanie ćwiczenia bojowego:
- skład zespołu sędziowskiego i zadania
poszczególnych zawodników
- zadania poszczególnych zawodników
- punkty ujemne
5. Sędziowanie sztafety pożarniczej
- skład zespołu sędziowskiego i zadania
poszczególnych zawodników
- zadania poszczególnych zawodników
- punkty ujemne
6. Egzamin
RAZEM
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Program szkolenia sędziów zawodów sportowo-pożarniczych
Załącznik nr 4

Wykaz wzorów dokumentacji szkolenia:

1. Skierowanie

- załączniki nr 4a

2. Dziennik zajęć

- załącznik nr 4b

3. Lista obecności

- załącznik nr 4c

4. Ewidencja uczestników

- załączniki nr 4d

5. Realizacja zajęć dydaktycznych

- załączniki nr 4e

6. Arkusz egzaminacyjny

- załączniki nr 4f

7. Protokół

- załączniki nr 4g
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Program szkolenia sędziów zawodów sportowo-pożarniczych
załączniki nr 4a
..............................................
(pieczęć jednostki kierującej)

SKIEROWANIE
na Szkolenie Sędziów Zawodów Sportowo-Pożarniczych
z zakresu regulaminu ………………………………………………………………………….

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Imię i Nazwisko ....................................................................., Imię ojca ........................
Data i miejsce urodzenia ........................................................, woj. ................................
Jednostka kierująca……………………...………………………………………………
Staż w OSP/PSP ...............................................................................................................
Funkcja w OSP/stanowisko w PSP …….………………….............................................
Adres zamieszkania ..........................................................................................................
Telefon ………………………….….., adres e-mail ……………….………..………….
Posiadane przeszkolenie sędziego zawodów strażackich ………………………………
…………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………...
Stwierdzam zgodność powyższych danych

.................................... dnia ............................ r.
(miejscowość)

...........................................
(czytelny podpis uczestnika szkolenia)

Zarząd OSP/Zarząd Oddz. Gm./Miej./Powiat. ZOSP RP/ w ……………………….…………..
Kolegium Sędziów/KP/KM PSP w ..............................................................................................
kieruje Pana/Panią ........................................................................................................................
na szkolenie sędziów zawodów sportowo-pożarniczych z zakresu regulaminu ……………….
…………………………………………………………………………………………………...
organizowane w …………………………………………………………….………………..…
w terminie od ………………………..…..…….. do ………………………….………….…….

..........................................................

..............................................

(pieczęć organu kierującego)

(osoba uprawniona)
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Program szkolenia sędziów zawodów sportowo-pożarniczych
załączniki nr 4a
KLAUZULA ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
Administratorem Danych Osobowych przetwarzanych w związku z udziałem w szkoleniu
sędziów zawodów sportowo-pożarniczych jest organizatora tegoż szkolenia tj. (pełna nazwa
i adres) ……………………………………………………………………………………..…....
…………………………………………………..………………. zwany dalej również "ADO".
Można się z nami kontaktować w następujący sposób:
a) listownie (adres pocztowy): ……………………………………………………..
b) za pomocą poczty elektronicznej (adres email): ………………………………..
Cele i podstawy przetwarzania.
Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe w celu organizacji i przeprowadzenia
szkolenia sędziów zawodów strażackich oraz w celach związanych z wypełnieniem
obowiązku archiwizacji dokumentacji.
Odbiorcy danych osobowych.
Państwa dane osobowe nie będą przekazywane podmiotom trzecim, a także przekazywane
poza obszar EOG.
Profilowanie.
Państwa dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu.
Okres przechowywania danych.
Będziemy przechowywać Państwa dane osobowe przez okres niezbędny do realizacji wyżej
określonych celów.
Prawa osób, których dane dotyczą.
Zgodnie z RODO przysługuje Państwu:
c) prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii;
d) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
e) prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych
nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa
lub w ramach sprawowania władzy publicznej;
f) prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
g) prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, adres: ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa).
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych ujętych w zgłoszeniu na Szkolenie
Sędziów Zawodów Sportowo-Pożarniczych przez (pełna nazwa i adres ADO)
……………………………………………………………………………………………………………
dla potrzeb niezbędnych do organizacji Szkolenie Sędziów Zawodów Sportowo-Pożarniczych,
zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000)
oraz zgodnie z klauzulą informacyjną dołączoną do mojej zgody.
Wyrażenie zgody obejmuje również przetwarzanie dla celów archiwizacji dokumentów,
co jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na ADO.

.................................... dnia ............................ r.
(miejscowość)

...........................................
(czytelny podpis uczestnika szkolenia)
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Program szkolenia sędziów zawodów sportowo-pożarniczych
załącznik nr 4b

............................................
(pieczęć organizatora)

DZIENNIK
LEKCYJNY
Szkolenia Sędziów Zawodów Sportowo-Pożarniczych
z zakresu regulaminu
………………………………………………….……...….
realizowanego w okresie
od ............................. do ..................................

Numer szkolenia

Liczba absolwentów

…………………….

………………………….
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Program szkolenia sędziów zawodów sportowo-pożarniczych
załącznik nr 4c
……………………...
(pieczęć organizatora)

LISTA OBECNOŚCI
Lp.

Obecność na zajęciach dnia

Nazwisko i imię

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
…
(+) - obecny, (-) – nieobecny,
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Program szkolenia sędziów zawodów sportowo-pożarniczych
załącznik nr 4d
……………………...
(pieczęć organizatora)

EWIDENCJA UCZESTNIKÓW
Szkolenia Sędziów Zawodów Sportowo-Pożarniczych z zakresu regulaminu ……...………….
………………………………………………………………………..………………………….
realizowanego w okresie od .................................................... do ...............................................
w ...................................................................................................................................................

Lp.

Nazwisko i imię

Imię
Ojca

Data i miejsce
urodzenia
województwo

Jednostka
OSP/PSP

Adres
zamieszkania

Podpis

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
...

Sporządził: ..................................

.........................................
(pieczęć i podpis organizatora)
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Program szkolenia sędziów zawodów sportowo-pożarniczych
załącznik nr 4e
....................................
(pieczęć organizatora)

REALIZACJA ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH
Szkolenia Sędziów Zawodów Sportowo-Pożarniczych z zakresu regulaminu ………...……….
………………………………………………………………………..………………………….
realizowanego w okresie od .................................................... do ...............................................
w ...................................................................................................................................................

Data

Liczba
Godziny
godzin
od - do
T/P

Numer
tematu

Temat zajęć

Imię
Podpis
i nazwisko
prowadzącego
prowadzącego

Sporządził: ..................................
ZATWIERDZAM

.................................................
(pieczęć i podpis organizatora)
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Program szkolenia sędziów zawodów sportowo-pożarniczych
załącznik nr 4f
...................................
(pieczęć organizatora)

ARKUSZ EGZAMINACYJNY
Szkolenia Sędziów Zawodów Sportowo-Pożarniczych z zakresu regulaminu ……………...….
………………………………………………………………………..………………………….
Komisja egzaminacyjna w składzie dokonała następującej oceny uczestników szkolenia:
Lp. Nazwisko i imię

Wynik*
Teoria

Praktyka

Ogólny

Uwagi

Nr
zaświadczenia

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
…
* Wynik egzaminu z T i P oraz wynik ogólny może być: pozytywny lub niepozytywny.

Komisja egzaminacyjna:
Przewodniczący Komisji: ……………………………….………….. - ………………………..
(imię i nazwisko)

(podpis)

Członkowie: ………………………....…………………….…….….. - ………………………..
……………………...................................................... - …………………………
…………………………….
(miejscowość, data)
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Program szkolenia sędziów zawodów sportowo-pożarniczych
załącznik nr 4g
...................................
(pieczęć organizatora)

PROTOKÓŁ
KOMISJI EGZAMINACYJNEJ
Szkolenia Sędziów Zawodów Sportowo-Pożarniczych z zakresu regulaminu…………………
…………………………………………………………………………………………………...
Według programu szkolenia z dnia: ……………………………………………………………,
realizowanego w okresie od ................................................. do ..................................................
w ………………………………………………………………………………………………...
w którym brało udział ……… uczestników.
Egzamin końcowy przeprowadziła Komisja powołana przez .....................................................
…………………………………………………………………………………………………...
w składzie:

Przewodniczący: ...................................................................................................
(imię i nazwisko)

Członkowie:

...................................................................................................
...................................................................................................

Komisja egzaminacyjna ustaliła, że:
1. Do egzaminu przystąpiło ………….. uczestników.
2. Uzyskało wyniki: pozytywne ..........., negatywne ...................
3. Do egzaminu nie dopuszczono …..… uczestników z powodu ……………………..
…………………………………………………………………………….................
Wnioski Komisji Egzaminacyjnej: ..............................................................................................
.......................................................................................................................................................
Komisja egzaminacyjna - Przewodniczący Komisji: …………….………….. - ………………
(imię i nazwisko)

(podpis)

Członkowie: ……………….…….….. - ………..…….
……………….…….….. - ……..……….
…………………………….
(miejscowość, data)
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