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  MINISTER OBRONY NARODOWEJ 
 

DECYZJA NR 360/MON 

MINISTRA OBRONY NARODOWEJ 

z dnia 23 września 2010 roku 

w sprawie wprowadzenia do u żytku „Regulaminu zawodów po żarniczych  

wojskowych stra ży po żarnych” 

 

Na podstawie § 2 pkt 7 i 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 roku  

w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 

426) ustala się co następuje: 

1. Wprowadza się do użytku „Regulamin zawodów pożarniczych wojskowych straży 

pożarnych”. 

2. Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 

 

 

MINISTER OBRONY NARODOWEJ 

 

Bogdan KLICH 
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Rozdział I 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

1. Użyte w „Regulaminie …” skróty oznaczają: 

a) WOP – Wojskowa Ochrona Przeciwpożarowa; 

b) SSP – Szkoła Specjalistów Pożarnictwa; 

c) wsp  – wojskowa straż pożarna; 

d) zawody  – zawody pożarnicze wojskowych straży pożarnych. 

2. Celem organizowania zawodów jest sprawdzenie indywidualnego i zespołowego 

wyszkolenia strażaków pełniących służbę i zatrudnionych w wsp a także: 

a) doskonalenie umiejętności praktycznych strażaków; 

b) wyłonienie najlepiej wyszkolonego zastępu i strażaka; 

c) mobilizowanie stanu osobowego wojskowych straży pożarnych do intensywnego  

i systematycznego szkolenia specjalistycznego zmierzającego do skutecznego 

prowadzenia akcji ratowniczych; 

d) popularyzację zagadnień ochrony przeciwpożarowej wśród stanów osobowych 

jednostek wojskowych. 

3. Zawody przeprowadza się w każdym roku kalendarzowym na dwóch poziomach  

w miesiącach: 

a) poziom I - kwiecień-czerwiec - rejonu działania delegatury WOP – dla wszystkich 

wsp z rejonu;  

b) poziom II - wrzesień - Sił Zbrojnych RP, dla zastępów wsp i strażaków, którzy 

uzyskali najlepszy wynik w zawodach poziomu I z rejonów poszczególnych 

delegatur WOP. 

4. W rejonie działania delegatury WOP zawody organizuje szef delegatury WOP przy udziale 

dowódców jednostek wojskowych, w których funkcjonują wsp.   

5. Harmonogram przeprowadzenia zawodów na poziomie I określa szef delegatury WOP 

w uzgodnieniu z dowódcami jednostek wojskowych. Dopuszcza się możliwość 

przeprowadzenia zawodów wspólnie dla kilku wsp. 

6. Na poziomie II zawody organizuje Szef WOP na bazie SSP. 
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7. Dowódca jednostki wojskowej, w której będą przeprowadzane zawody zobowiązany jest  

do zabezpieczenia logistycznego i medycznego zawodów oraz przygotowania toru 

ćwiczeń. 

8. W zawodach bierze udział wytypowany przez komendanta wsp 6-cio osobowy zastęp 

 w składzie: dowódca, mechanik, dwie roty. Komendant wsp może wyznaczyć strażaka 

rezerwowego. Strażak rezerwowy może zastąpić członka zastępu, który rozpoczął zawody, 

ale z przyczyn zdrowotnych nie może ich kontynuować. 

9. Strażacy biorący udział w zawodach (w tym rezerwowy) muszą być dopuszczeni do udziału 

w nich przez lekarza. Fakt dopuszczenia do udziału w zawodach poświadczony jest przez 

lekarza na wykazie strażaków biorących udział w zawodach pożarniczych stanowiącym 

Załącznik nr 1. 

10. Zawody dla wsp obejmują : 

a) egzamin teoretyczny; 

b) ćwiczenie indywidualne; 

c) ćwiczenie zespołowe; 

d) ćwiczenie bojowe. 

11. W trakcie wykonywania ćwiczeń strażacy występują w ubraniu specjalnym  

i środkach ochrony indywidualnej. 

12. Sprzęt pożarniczy używany podczas zawodów: 

a) I poziomu – stanowi wyposażenie wsp; 

b) II poziomu – zapewniony przez SSP. 

Sprzęt pożarniczy musi być sprawny technicznie. Niedopuszczalne jest dokonywanie 

jakichkolwiek zmian (przeróbek) przy sprzęcie. 

13. Podczas zawodów należy przestrzegać warunków bezpieczeństwa i higieny pracy. 

14. Na podstawie uzyskanych wyników na poszczególnych poziomach, sporządza się 

klasyfikację zespołową zastępów wsp i strażaków wykonujących ćwiczenie indywidualne.  
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Rozdział II 

KOMISJE SĘDZIOWSKIE  

 

15.  Zawody przeprowadzają i oceniają komisje: 

a) na poziomie I – komisje powoływane są przez właściwych terytorialnie szefów 

delegatur WOP. W przypadku przeprowadzania zawodów dla kilku wsp będących  

w etacie tej samej jednostki wojskowej a stacjonujących w terytorialnym zasięgu 

działania różnych delegatur WOP, skład komisji do przeprowadzenia zawodów 

określa rozkazem Szef WOP; 

b) na poziomie II – komisja powoływana jest przez Szefa WOP. 

16. Komisje powołane do przeprowadzenia i oceny zawodów na poziomie I tworzą 

przewodniczący i członkowie komisji. Komisja nie może liczyć mniej niż trzy osoby w tym 

co najmniej dwie z delegatury WOP. 

17. W przypadku przeprowadzania zawodów wspólnie dla kilku wsp dopuszcza się włączenie 

do składu komisji przedstawicieli dowódców jednostek wojskowych, których wsp biorą 

udział w zawodach.  

18. Komisję powołaną do przeprowadzenia zawodów na poziomie II tworzą: przewodniczący, 

sekretarz oraz członkowie komisji. 

19.  Do zadań przewodniczącego komisji w szczególności należy: 

a) kierowanie pracami komisji; 

b) sprawowanie nadzoru nad przebiegiem zawodów i poszczególnych ćwiczeń; 

c) podejmowanie decyzji o powtórzeniu ćwiczenia; 

d) podejmowanie decyzji o wykluczeniu strażaka lub zastępu; 

e) rozpatrywanie odwołań i wydawanie ostatecznych decyzji; 

f) podawanie wyniku każdorazowo po zakończonym ćwiczeniu oraz ogłoszenie  

wyniku końcowego. 

20. Zadania sekretarza komisji: 

a) przygotowuje dokumentację zawodów; 

b) sporządza protokół z przeprowadzonych zawodów. 
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21.  Zadania członków komisji: 

a) sprawdzenie tożsamości strażaków biorących udział w zawodach; 

b) sprawdzenie czy wyposażenie i sprzęt używany w czasie zawodów jest sprawny 

technicznie i znajduje się na wyposażeniu wsp; 

c) sprawdzenie prawidłowego przygotowania toru ćwiczeń; 

d) ocena prawidłowości i pomiar czasu wykonywanych ćwiczeń; 

e) podawanie sygnałów do rozpoczęcia poszczególnych ćwiczeń. 

22.  Przewodniczący komisji zawodów poziomu I może wykonywać również czynności 

przewidziane dla członka komisji. 

23. Komendant wsp lub dowódca startującego zastępu może składać do przewodniczącego 

komisji wnioski dotyczące oceny wykonania ćwiczenia. Wniosek należy złożyć 

bezpośrednio po zakończeniu ćwiczenia. Przewodniczący komisji rozpatruje go i podejmuje 

decyzję przed rozpoczęciem kolejnego ćwiczenia, przekazując jej treść wnioskującemu. 

Decyzja Przewodniczącego jest ostateczna. 

 

Rozdział III 

DOKUMENTACJA 

 

24. Po zakończeniu zawodów komisja na poziomie I sporządza protokół z zawodów według 

wzoru określonego w Załączniku nr 2. Protokół sporządza się w dwóch egzemplarzach dla: 

a) dowódcy jednostki wojskowej, z której wsp brała udział w zawodach; 

b) szefa delegatury WOP. 

25. Komisja zawodów poziomu II sporządza protokoły według wzoru określonego w Załączniku 

nr 3 dla: 

a) Szefa WOP; 

b) Komendanta SSP. 

26. Dokumentację zawodów stanowią: 

a) na poziomie I: 

-  „Wykaz strażaków biorących udział w zawodach pożarniczych” (Załącznik nr 1); 
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-  „Protokół z zawodów pożarniczych wojskowej straży pożarnej” (Załącznik nr 2). 

 

b) na poziomie II: 

-  „Wykazy strażaków biorących udział w zawodach pożarniczych” (Załącznik nr 1); 

- „Zaświadczenie o dopuszczeniu strażaka do udziału w ćwiczeniu indywidualnym 

zawodów pożarniczych na II poziomie” (Załącznik nr 4); 

- „Protokół z zawodów pożarniczych wojskowych straży pożarnych na poziomie II” 

(Załącznik nr 3); 

 

Rozdział IV 

ORGANIZACJA I PRZEBIEG ZAWODÓW 

 

27. Zawody rozpoczynają się od złożenia meldunku o gotowości zastępu do rozpoczęcia 

ćwiczeń przewodniczącemu komisji przez komendanta wsp lub dowódcę ćwiczącego 

zastępu.  

28. Po przyjęciu meldunku przewodniczący komisji prowadzi odprawę z uczestnikami zawodów 

w trakcie której omawia: 

a) organizację i przebieg zawodów (w tym kolejność wykonywania ćwiczeń); 

b) zasady bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania ćwiczeń; oraz 

sprawdzana jest tożsamość i środki ochrony indywidualnej strażaków. Dowódca 

ćwiczącego zastępu przekazuje przewodniczącemu komisji „Wykaz strażaków 

biorących udział w zawodach pożarniczych”.  

29. Przed rozpoczęciem ćwiczeń komisja sprawdza: 

a) odległości w jakich rozmieszczone są elementy toru ćwiczeń; 

b) całkowitą długość toru ćwiczeń; 

c) prawidłowość rozmieszczenia sprzętu na torze ćwiczeń; 

d) sprawność techniczną sprzętu przeznaczonego do ćwiczeń. 

30. Jeżeli komisja stwierdzi, że sprzęt przeznaczony do zawodów jest niesprawny, poddany 

przeróbkom, bądź nie jest sprzętem znajdującym się na wyposażeniu wsp lub teren do 

ćwiczeń jest nieodpowiednio przygotowany, przewodniczący komisji wstrzymuje 
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rozpoczęcie ćwiczeń do czasu usunięcia usterek. Czas usunięcia usterek określa 

przewodniczący komisji. 

31. W przypadku nie usunięcia usterek w określonym przez przewodniczącego komisji czasie 

zastęp zostaje zdyskwalifikowany a wsp nie jest klasyfikowana. 

32. Komisja w trakcie trwania zawodów może sprawdzić tożsamość startujących strażaków.  

W przypadku stwierdzenia niezgodności przewodniczący dyskwalifikuje zastęp a wsp nie 

jest klasyfikowana. 

33. Wszystkie ćwiczenia objęte regulaminem zawodów wykonuje się tylko raz.  

W uzasadnionych, niezależnych od ćwiczących przypadkach, przewodniczący komisji 

może zezwolić na powtórne wykonanie ćwiczenia. 

34. W zawodach, w których bierze udział kilka wsp, kolejność startów zastępów ustala się 

w drodze losowania. 

35. Zawody kończą się zbiórką, na której przewodniczący komisji zapoznaje ćwiczący zastęp 

(zastępy) z uzyskanym wynikiem końcowym. 

 

Rozdział V 

ORGANIZACJA I SPOSÓB PROWADZENIA ĆWICZEŃ 

 

EGZAMIN TEORETYCZNY 

 
36. Wytyczne w zakresie przeprowadzenia egzaminu teoretycznego określa corocznie Szef 

WOP i podaje do wiadomości szefów delegatur WOP do dnia 1 marca. 

37. Egzamin teoretyczny przeprowadza się w formie pisemnej dla wszystkich członków 

ćwiczącego zastępu. 

38. Egzamin teoretyczny przeprowadza się przed przystąpieniem do ćwiczeń. 

39. Podczas ćwiczeń sprzęt sprawiany zgodnie z założeniami; „Regulaminu ćwiczeń  

z podstawowym sprzętem pożarniczym – KGSP, Warszawa 1990 r.” oraz zapisami 

niniejszego regulaminu.  
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ĆWICZENIE INDYWIDUALNE 

 

40. Ćwiczenie wykonuje się na torze o długości 150 m, na którym jest rozmieszczony w sposób 

przedstawiony na Rysunku nr 1 sprzęt wymieniony w Tabeli nr 1: 

A. - w odległości 5 m od linii startu – hełm strażacki i rękawice specjalne; 

B. - w odległości 20 m od startu – dwa odcinki węży ssawnych, ułożone na torze, 

równolegle do niego; 

C. - w odległości 60 m od startu – linia oznaczająca miejsce położenia węży ssawnych; 

D. - w odległości 75 m od linii startu – 2 gaśnice proszkowe (w tym jedna zapasowa); 

E. - w odległości 95 m od linii startu – wanna metalowa; 

F. - w odległości 120 m od linii startu – rozdzielacz, dwa odcinki węża W–52  

i prądownica wodna 52; 

G.  - w odległości 150 m od linii startu – linia oznaczająca metę. 

Tor do ćwiczeń należy wyznaczyć na równym podłożu gruntowym lub trawiastym.  

Tabela nr 1  

L.p. Nazwa sprzętu J.m. Ilość Uwagi 

1 Środki ochrony indywidualnej kpl. 1 hełm strażacki z przyłbicą, 
rękawice specjalne 

2 Wąż ssawny 110  odc. 2 długość min. odcinka 1600 mm 

3 Gaśnica proszkowa szt. 2 GP-2 lub GP-6  

4 Wanna metalowa szt. 1 wymiary 100x100x30 cm, w wannie  
10 l wody i 2 l benzyny samochodowej 

5 Rozdzielacz szt. 1  

6 Wąż tłoczny W-52-20 ŁA odc. 2 zwinięte w krąg podwójny, 
różnica w długości ±5% 

7 Prądownica wodna 52 szt. 1  
 

41. Ćwiczenie wykonuje dwóch strażaków, każdy ćwiczy oddzielnie. 

42. Strażak ustawia się na linii startu. Na sygnał wyznaczonego członka komisji - „START”, 

strażak przebiega 5 m i nakłada środki ochrony indywidualnej, następnie biegnie  

w kierunku ułożonych węży ssawnych. Środki ochrony indywidualnej można nakładać  

w czasie biegu z tym, że po dobiegnięciu do węży ssawnych muszą być właściwie 

założone i zapięte. Następnie strażak chwyta dwa odcinki węży ssawnych i na ramionach 

lub pod pachami przenosi je na odległość 40 m i kładzie je za wyznaczoną linią (C).  

W momencie złożenia węży ssawnych wyznaczona osoba podpala benzynę w wannie.  

Po położeniu węży ssawnych opuszcza przyłbicę hełmu i biegnie w kierunku gaśnicy, 

chwyta ją i po dobiegnięciu do wanny gasi płonącą benzynę. W przypadku nie ugaszenia 

wanny lub nie zadziałania gaśnicy strażak może użyć gaśnicy zapasowej. Gaśnicę 

pozostawia przy wannie i biegnie do rozdzielacza. Ze sprzętu ułożonego przy rozdzielaczu 

sprawia linię gaśniczą z dwóch odcinków węża od rozdzielacza w kierunku linii mety (G).  
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43. Czas wykonania ćwiczenia liczy się w sekundach od komendy „START” do przekroczenia 

przez zawodnika linii mety. 

44. Rozmieszczenie sprzętu na torze przedstawia Rysunek nr 1. 

 

Rysunek nr 1 

 

 

ĆWICZENIE ZESPOŁOWE 

 

45. Ćwiczenie zespołowe polega na sprawieniu drabiny. Strażacy występują w oznaczeniach 

funkcyjnych wg wzorów określonych w Załączniku nr 6. 

46. W zależności od rodzaju drabiny będącej na wyposażeniu wsp, podczas zawodów sprawia 

się jedną z drabin: 

a) dwuprzęsłową wysuwaną (D 10 W); 

b) nasadkową z czterech przęseł (DN 2,7). 

47. Drabinę należy ułożyć na ziemi w odległości 20 m od ściany, prostopadle do niej, podstawą 

w kierunku ściany. Drabinę sprawia obsługa w składzie czterech strażaków (I i II rota). 

Obsługa ustawia się po lewej stronie drabiny, pośrodku jej długości, w odległości 2 m od 

bocznicy w sposób pokazany na Rysunku nr 2 i 3. 

48. Na polecenie wyznaczonego członka komisji zastęp przystępuje do sprawiania drabiny 

zgodnie z zamieszczonym poniżej opisem: 

a) Drabina D 10 W  (drewniana): 

1) Chwyt drabiny z ziemi.  Po komendzie „Obsługa, drabinę D 10 W – CHWYĆ”, 

wyznaczona obsługa podchodzi do drabiny. Rota I zajmuje miejsce przy 

wierzchołku drabiny, między ostatnim, a przedostatnim szczeblem. Rota II zajmuje 

miejsce przy podstawie drabiny między pierwszym, a drugim szczeblem; 

przodownicy po prawej, a pomocnicy po lewej stronie drabiny. Obsługa zwrócona 

jest twarzą do drabiny. Wykonując przysiad, chwytają oburącz podchwytem za 

G. 

5m 

60m 

75m 

95m 

120m 

150m 
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bocznice. Prostując się unoszą drabinę na wysokość ramion, jednocześnie 

wykonują zwrot w kierunku podstawy. Opierając drabinę na ramionach 

(przodownicy na lewych, pomocnicy na prawych) podtrzymują drabinę rękoma 

wewnętrznymi podchwytem za bocznice, ręce zewnętrzne opuszczone wzdłuż 

ciała.  

2) Przenoszenie drabiny. Po komendzie „Obsługa – z drabiną D 10 W – do ściany 

ćwiczeń MARSZ”, obsługa podchodzi z drabiną do ściany ćwiczeń i ustawia się 

w odległości około 1,5 m od ściany tak, aby drabina była w położeniu prostopadłym 

do ściany. W celu wygodnego i bezpiecznego przenoszenia drabiny dopuszcza się 

podtrzymywanie jej oburącz. 

3) Sprawianie drabiny.  Po komendzie „Obsługa, drabinę D 10 W, do ściany ćwiczeń 

– SPRAW”, rota I trzyma wierzchołek drabiny na ramionach, nie zmieniając 

pozycji. Rota II wykonuje zwrot w kierunku bocznic drabiny i w przysiadzie, 

trzymając oburącz podchwytem za bocznice, składa podstawę drabiny na ziemi 

i odpina paski zabezpieczające drążki drabiny. Prostując się wykonują zaskok: 

przodownik roty II prawonóż, pomocnik roty II lewonóż do podstawy drabiny. 

Nogami tymi zabezpieczają podstawę drabiny, stawiając stopy na ściągaczu,       

po czym przodownik roty II lewonóż, a pomocnik roty II prawonóż wykonują 

zakrok, stając tyłem do siebie. W skłonie chwytają drążki nachwytem: przodownik 

roty II lewą, pomocnik roty II prawą ręką, prostując się unoszą drążki; przodownik 

roty II do lewego, pomocnik roty II do prawego boku, z jednoczesnym podchwytem 

drążka rękami przeciwnymi. Drążki dociskane są do tułowia.  

Rota I unosi wierzchołek drabiny ponad głowy i przechwytami rąk po bocznicach 

stawia drabinę do pionu z lekkim przechyleniem jej na ścianę. Rota II 

przechwytami rąk po drążkach ułatwia rocie I podnoszenie drabiny, po czym 

odchyla drążki na odległość wyciągniętej ręki; przodownik roty II lewej, pomocnik 

roty II prawej, na zewnątrz w skos w kierunku ściany, opierając drążki o podłoże. 

Nogami, którymi zabezpieczali podstawę drabiny (przodownik roty II prawą, 

pomocnik roty II lewą), wykonują zakrok, po czym nogami przeciwnymi 

zabezpieczają drążki przed przesunięciem się. Oburącz trzymają drążki: 

przodownik roty II lewą nachwytem, na wysokości pasa, prawą podchwytem na 

wysokości barku, pomocnik roty II prawą nachwytem na wysokości pasa, lewą 

podchwytem na wysokości barku. Rota I, z chwilą zdjęcia nóg ze ściągacza przez 

rotę II, zabezpiecza podstawę drabiny, stawiając – przodownik nogę lewą, 

pomocnik nogę prawą na ściągaczu. Rękami zabezpieczają drabinę, trzymając za 

bocznice na wysokości ramion. Po zabezpieczeniu drążków przez rotę II, 
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pomocnik roty I zaskakuje pod drabinę lewonóż, wykonując trzy kroki tak, aby 

twarzą zwrócony był do przodownika roty I. Przodownik roty I ustawia się przed 

drabiną, zabezpiecza podstawę drabiny lewą nogą na ściągaczu. Trzyma drabinę 

za bocznice dolnego przęsła na wysokości barków. Pomocnik roty I po wykonaniu 

zaskoku odwiązuje linkę zabezpieczającą  przęsło górne i chwyta ją oburącz 

ponad głową.  

Pomocnik roty I, ciągnąc za linkę przechwytami rąk, wysuwa przęsło górne           

na wymaganą wysokość tak, by zapadki przęsła górnego spoczęły na szczeblu 

przęsła dolnego. Oplatając linkę drugi i trzeci szczebel przęsła dolnego, w połowie 

ich długości, wykonuje węzeł zabezpieczający pod trzecim szczeblem. Pozostaje 

pod drabiną, na wysokości ramion chwyta oburącz bocznice od ich zewnętrznej 

strony. 

Po zabezpieczeniu drabiny przez rotę I, rota II odsuwa drążki na zewnątrz w skos, 

opiera wierzchołek drabiny o ścianę, po czym lekko podbija drążki tak, aby 

wierzchołek odstawał od ściany na odległość około 5 cm. Po wykonaniu tych 

czynności rota II ustawia się przy drążkach. Drążki zabezpieczają oburącz oraz za 

pomocą stóp: przodownik roty II lewej, pomocnik roty II prawej. Przodownik roty I 

kieruje właściwym i bezpiecznym ustawieniem drabiny, wydając komendy dla roty 

II: „Rota odbij”, „Rota podbij”, „Przodownik odbij”, „Przodownik podbij”, „Pomocnik 

odbij”, „Pomocnik podbij”. 

Przerwanie wykonywania czynności następuje na komendę: „Stój”, przodownik 

roty I obserwuje wierzchołek drabiny. Po ustawieniu drabiny rota I zaskakuje          

do bocznic: przodownik lewą, pomocnik prawą stopą zabezpieczają podstawę 

drabiny. Rękoma chwytają za bocznice pod szczeblami na wysokości barków, 

przodownik prawą, pomocnik lewą ręką. 

 

b) Drabina D 10 W  (aluminiowa): 

1) Chwyt drabiny z ziemi.  Po komendzie „Obsługa, drabinę D 10 W – CHWYĆ”, 

wyznaczona obsługa podchodzi do drabiny. Rota I zajmuje miejsce przy 

wierzchołku drabiny, między ostatnim, a przedostatnim szczeblem. Rota II zajmuje 

miejsce przy podstawie drabiny między pierwszym, a drugim szczeblem; 

przodownicy po prawej, a pomocnicy po lewej stronie drabiny. Obsługa zwrócona 

jest twarzą do drabiny. Wykonując przysiad, chwytają oburącz podchwytem za 

bocznice. Prostując się unoszą drabinę na wysokość ramion, jednocześnie 

wykonują zwrot w kierunku podstawy. Opierając drabinę na ramionach 

(przodownicy na lewych, pomocnicy na prawych) podtrzymują drabinę rękoma 
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wewnętrznymi podchwytem za bocznice, ręce zewnętrzne opuszczone wzdłuż 

ciała.  

2) Przenoszenie drabiny. Po komendzie „Obsługa – z drabiną D 10 W – do ściany 

ćwiczeń MARSZ”, obsługa podchodzi z drabiną do ściany ćwiczeń i ustawia się 

w odległości około 2 m od ściany tak, aby drabina była w położeniu prostopadłym 

do ściany. W celu wygodnego i bezpiecznego przenoszenia drabiny dopuszcza się 

podtrzymywanie jej oburącz. 

3) Sprawianie drabiny.  Po komendzie „Obsługa, drabinę D 10 W, do ściany ćwiczeń 

– SPRAW”, rota I trzyma wierzchołek drabiny na ramionach, nie zmieniając 

pozycji. Rota II wykonuje zwrot w kierunku bocznic drabiny i w przysiadzie, 

trzymając oburącz podchwytem za bocznice, składa podstawę drabiny na ziemi 

i odpina paski (rozłącza zatyczki) zabezpieczające drążki drabiny. Prostując się 

wykonują zaskok: przodownik roty II prawonóż, pomocnik roty II lewonóż do 

podstawy drabiny. Nogami tymi zabezpieczają drabinę, stawiając stopy na 

podstawach bocznic (przodownik roty II prawonóż, pomocnik roty II lewonóż), po 

czym przodownik roty II lewonóż, a pomocnik roty II prawonóż wykonują zakrok, 

stając tyłem do siebie. W skłonie chwytają drążki nachwytem: przodownik roty II 

lewą, pomocnik roty II prawą ręką, prostując się unoszą drążki; przodownik roty II 

do lewego, pomocnik roty II do prawego boku, z jednoczesnym podchwytem 

drążka rękami przeciwnymi. Drążki dociskane są do tułowia. Rota I unosi 

wierzchołek drabiny ponad głowy i przechwytami rąk po bocznicach stawia drabinę 

do pionu z lekkim przechyleniem jej na ścianę. Rota II przechwytami rąk po 

drążkach ułatwia rocie I podnoszenie drabiny, po czym odchyla drążki na 

odległość wyciągniętej ręki; przodownik roty II lewej, pomocnik roty II prawej, na 

zewnątrz w skos w kierunku ściany, opierając drążki o podłoże. Nogami, którymi 

zabezpieczali podstawę drabiny (przodownik roty II prawą, pomocnik roty II lewą), 

wykonują zakrok, po czym nogami przeciwnymi zabezpieczają drążki przed 

przesunięciem się. Oburącz trzymają drążki: przodownik roty II lewą nachwytem, 

na wysokości pasa, prawą podchwytem na wysokości barku, pomocnik roty II 

prawą nachwytem na wysokości pasa, lewą podchwytem na wysokości barku. 

Rota I, z chwilą zdjęcia nóg ze ściągacza przez rotę II, zabezpiecza podstawę 

drabiny, stawiając – przodownik nogę lewą, pomocnik nogę prawą na podstawach 

bocznicy. Rękami zabezpieczają drabinę, trzymając za bocznice na wysokości 

ramion, nachwytem pod szczeblem –  przodownik roty I lewą a pomocnik roty I 

prawą. Po zabezpieczeniu drążków przez rotę II, przodownik roty I ustawia się pod 

drabiną, zabezpiecza podstawę drabiny trzymając drabinę za bocznice górnego 
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przęsła na wysokości barków, przedramiona trzyma tak szeroko aby nie obcierała 

ich przesuwające się dolne przęsło, pomocnik roty I wykonuje wykrok przed 

drabinę, aby twarzą zwrócony był do przodownika roty I. Pomocnik roty I po 

wykonaniu wykroku odwiązuje linkę zabezpieczającą przęsło dolne i chwyta ją 

oburącz. Pomocnik roty I, ciągnąc za linkę przechwytami rąk, wysuwa przęsło 

dolne na wymaganą wysokość tak, by haki przęsła dolnego dokładnie 

zabezpieczyły pod szczeblem to przęsło. Oplatając linkę drugi i trzeci szczebel 

przęsła górnego, w połowie ich długości, wykonuje węzeł zabezpieczający pod 

trzecim szczeblem. Po ustawieniu drabiny rota I zaskakuje do bocznic: przodownik 

lewą, pomocnik prawą stopą zabezpieczają podstawę drabiny. Rękoma chwytają 

za bocznice górnego przęsła pod szczeblami na wysokości barków, przodownik 

lewą, pomocnik prawą ręką. Po zabezpieczeniu drabiny przez rotę I, rota II 

odsuwa drążki na zewnątrz w skos, opiera wierzchołek drabiny o ścianę, po czym 

lekko podbija drążki tak, aby wierzchołek odstawał od ściany na odległość około    

5 cm. Po wykonaniu tych czynności rota II ustawia się przy drążkach. Drążki 

zabezpieczają oburącz oraz za pomocą stóp: przodownik roty II lewej, pomocnik 

roty II prawej. Przodownik roty I kieruje właściwym i bezpiecznym ustawieniem 

drabiny, wydając komendy dla roty II: „Rota odbij”, „Rota podbij”, „Przodownik 

odbij”, „Przodownik podbij”, „Pomocnik odbij”, „Pomocnik podbij”. 

Przerwanie wykonywania czynności następuje na komendę: „Stój”, przodownik 

roty I obserwuje wierzchołek drabiny.  

c) Sprawianie drabiny nasadkowej DN 2,7 (cztery przęsła): 

1) Chwyt drabiny z ziemi. Po komendzie „Obsługa – drabinę nasadkową z czterech 

przęseł – CHWYĆ”, obsługa najkrótszą drogą podchodzi do drabiny, ustawiając 

się po lewej stronie na wysokości środkowego ściągacza, frontem do drabiny. 

Obsługujący wykonuje przysiad, chwyta oburącz nachwytem za szczeble: lewą 

ręką za trzeci, prawą za piąty w połowie ich długości. Wyprostowuje się, unosząc 

drabinę na wysokość opuszczonych rąk. Następnie prawą rękę wkłada w prześwit 

między czwarty, a piąty szczebel, zarzuca przęsło na prawe ramię z 

jednoczesnym zwrotem w kierunku podstawy i prawą ręką chwyta za szczebel 

trzeci, przy dolnej bocznicy. Ręka lewa opuszczona wzdłuż ciała. 

2) Przenoszenie drabiny.  Po komendzie „Obsługa – z drabiną nasadkową do ściany 

ćwiczeń marsz”, obsługujący przenoszą drabinę do ściany w kolejności: pomocnik 

roty I, przodownik roty II, pomocnik roty II, przodownik roty I. Przęsło spoczywa na 

prawym ramieniu tak, że podstawa drabiny uniesiona jest ponad głową 

obsługującego, prawą ręką przyciska przęsło do tułowia. Zatrzymują się około 1 m 
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od ściany budynku tak, aby poszczególne przęsła były w linii prostopadłej            

do obiektu, jedno za drugim. 

3) Sprawianie drabiny.  Po komendzie „Obsługa – drabinę DN 2,7 z czterech przęseł 

do ściany ćwiczeń – spraw”, obsługujący chwytają lewymi rękami za trzeci 

szczebel w połowie jego długości, zdejmują przęsła z ramion, jednocześnie 

przechwytują rękami prawymi ze szczebli trzeciego na piąty            w połowie ich 

długości, wykonują zwrot w prawo, po czym w przysiadzie strażackim składają 

przęsła na ziemi tak, by kolejne przęsło stanowiło przedłużenie poprzedniego. 

Odstępy między przęsłami około 0,3 m. Pomocnik roty I przechodzi do podstawy 

pierwszego przęsła, zabezpiecza je stopami na okuciach bocznic, dwoma rękami 

– nachwytem, trzyma pierwszy szczebel. 

Przodownik roty II przechodzi na wysokość wierzchołka przęsła pierwszego, 

wykonuje zaskok lewonóż przez drabinę, chwyta oburącz nachwytem                  

za przedostatni szczebel i unosi wierzchołek przęsła na wysokość kolan. 

Pomocnik roty II z przodownikiem roty I przechodzą do przęsła drugiego po lewej 

stronie drabiny. 

Chwytają przęsło: pomocnik roty II za trzeci szczebel (drugi drewniany) 

podchwytem prawą ręką w połowie jego długości, przodownik roty I zaskakuje 

prawonóż do wierzchołka przęsła drugiego i chwyta podchwytem za bocznice u 

wierzchołka przęsła. Prostując się unoszą przęsła na wysokość opuszczonych 

rąk. Przenoszą przęsło na taką odległość, aby jego podstawa znalazła się przy 

wierzchołku poprzedniego. Pomocnik roty II składa podstawę przęsła na ziemi i 

zaskakuje przez przęsło prawonóż, zwrócony twarzą do przodownika roty II. 

Chwyta podchwytem oburącz za trzeci szczebel, unosząc przęsło na wysokość 

umożliwiającą wprowadzenie przęseł w okucie (obejmy i szczebel korytkowy). 

Obsługa dokonuje połączenia przęseł. Zamki obsługuje przodownik roty II. Po 

połączeniu przęseł obsługujący składają przęsła na ziemi. 

Przodownik roty II przechodzi na prawą stronę przęseł – pomocnik roty II wraca 

prawonóż do tyłu, na lewą stronę przęseł. Przodownik roty I wraca na lewą stronę 

przęseł również prawonóż do tyłu. Przy łączeniu następnych przęseł powtarzają 

czynności, jak przy łączeniu przęsła pierwszego z drugim. 

UWAGA. Przodownik roty II zaskakuje prawonóż przez drabinę przy łączeniu 

przęseł drugiego z trzecim i trzeciego z czwartym. Przodownik roty I po połączeniu 

ostatniego przęsła nie składa drabiny na ziemi. Po dokonaniu połączenia 

ostatniego przęsła rota II ustawia się na wysokości złączenia ostatniego przęsła. 

Przodownik po prawej, pomocnik po lewej stronie drabiny – zwróceni twarzą        
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do siebie – podtrzymują drabinę oburącz podchwytem za bocznice. Przodownik 

roty I, trzymając oburącz za bocznice, unosi wierzchołek drabiny ponad głowę. 

Rota II unosi drabinę w górę przechwytami rąk i ustawia drabinę w pionie, 

pomocnik roty I przechwytami rąk po szczeblach pomaga rocie II. Obsługujący 

opierają wierzchołek drabiny o ścianę, jednocześnie zabezpieczając podstawę 

drabiny, przodownik roty II – lewą stopą przy prawej bocznicy, prawą ręką 

podchwytem – za prawą bocznicę pod szczeblem na wysokości barku. Pomocnik 

roty II – prawą stopą przy lewej bocznicy, lewą ręką podchwytem za lewą 

bocznicę pod szczeblem na wysokości barku. Po uniesieniu drabiny przez rotę II 

przodownik roty I kieruje i nadzoruje właściwym ustawieniem i zabezpieczeniem 

drabiny. Gdy drabina zostanie oparta o ścianę i zabezpieczona przez rotę II, rota I 

ustawia się przed drabiną odległości trzech kroków. 

49. Drabinę uważa się za sprawioną po podaniu przez dowódcę zastępu komendy „GOTOWE” 

(drabinę D 10 W należy wysunąć na pełną długość). 

50. Ćwiczenie wykonuje się bez limitu czasu, a ocenie podlega jedynie prawidłowość 

wykonania ćwiczenia. 

 

Rysunek nr 2 
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Rysunek nr 3 

 

 

ĆWICZENIE BOJOWE 

 

51. Ćwiczenie bojowe wykonuje cały zastęp. Strażacy występują w oznaczeniach funkcyjnych 

wg wzorów określonych w Załączniku nr 6. 

52. Ćwiczenie wykonuje się na torze o długości 115 m, na którym jest rozmieszczony w sposób 

określony na Rysunku nr 4 i 5 sprzęt wymieniony w Tabeli nr 2: 

A. - w odległości 10 m od linii startu – środki ochrony indywidualnej Tabela nr 2 (Lp. 1), 

B. - w odległości 20 m od linii startu –  sprzęt wymieniony w Tabeli nr 2 (Lp. 2 – 15) 

ułożony w sposób pokazany na Rysunku nr 5 (kolejność ułożenia dowolna),  

C. - w odległości ok. 90 m od linii startu – zbiornik ze środkiem pianotwórczym, 

D. - w odległości 115 m od linii startu – ustawione w sposób określony na Rysunku nr 5 

wanna metalowa i tarcza obrotowa. W odległości 5 m przed tarczą należy 

wyznaczyć linię dla prądownika.  
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Tabela nr 2  

L.p. Nazwa sprzętu J.m. Ilość Uwagi 

1 Środki ochrony indywidualnej 
szt. 5 hełm strażacki z przyłbicą, 

par 1 rękawice specjalne (dla przodownika 
roty I) 

2 Zbiornik przenośny szt. 1 pojemność min. 2 m3 

3 Motopompa pożarnicza szt. 1  

4 Wąż ssawny 110 odc. 3 długość min. odcinka 1600 mm 

5 Klucze do łączników szt. 2  

6 Linka do smoka ssawnego szt. 1  

7 Smok ssawny 110 szt. 1  

8 Pływak szt. 1  

9 Rozdzielacz szt. 1  

10 Wąż tłoczny W – 75 – 20 ŁA odc. 3 zwinięte w krąg podwójny, 
różnica w długości ±5% 

11 Wąż tłoczny W – 52 – 20 ŁA odc. 4 zwinięte w krąg podwójny, 
różnica w długości ±5% 

12 Zasysacz liniowy szt. 1  

13 Wąż do zasysacza liniowego szt. 1  

14 Prądownica wodna zamykana 52 szt. 1  

15 Prądownica pianowa szt. 1  

16 Zbiornik na środek pianotwórczy 60 l szt. 1 w zbiorniku 20 l środka 
pianotwórczego 

17 Wanna metalowa szt. 1 
wymiary 100x100x30 cm, w wannie 
20 l wody i 5 l benzyny 
samochodowej 

18 Tarcza obrotowa szt. 1 wygląd i wymiary wg Rysunku nr 5 

 

Rysunek nr 4 
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Rysunek nr 5 

 

 

53. Członkowie zastępu ustawiają się na linii startu, frontem w kierunku pożaru (dowódca 

występuje w hełmie strażackim). Dowódca składa meldunek przewodniczącemu komisji 

o gotowości do ćwiczenia, a następnie na jego polecenie wydaje rozkaz: „Zastęp. Pożar na 

wprost. Punkt czerpania wody – zbiornik przenośny. Rozdzielacz na wysokości trzech 

odcinków. Rota pierwsza prądem piany ugasić płonącą benzynę w wannie, linia gaśnicza  

z dwóch odcinków. Rota druga prądem wody obrócić tarczę, linia gaśnicza z dwóch 

odcinków. „WYKONAĆ”. 

Na komendę „WYKONAĆ” zawodnicy biegną do środków ochrony indywidualnej, nakładają 

je i biegną do sprzętu. Środki ochrony indywidualnej można nakładać w miejscu lub  

w czasie biegu z tym, że trzeba go całkowicie nałożyć i zapiąć przed rozpoczęciem 

sprawiania sprzętu. 

0,2 cm 

min. 0,5 cm 

200 cm 

25 cm 

Wanna metalowa  

100 cm 

100 cm 

A. D. 

Tarcza obrotowa  Kierunek rozwini ęcia 
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Mechanik z pomocnikiem roty II budują linię ssawną z trzech odcinków. Po zbudowaniu linii 

ssawnej mechanik uruchamia motopompę, zasysa wodę i oczekuje na rozkaz dowódcy 

zastępu do podania wody.  

Dowódca ustawia rozdzielacz na wysokości trzech odcinków linii głównej i obsługuje 

rozdzielacz. Dowódca może pomagać przy sprawianiu linii głównej. Po sprawieniu linii 

głównej dowódca podaje komendę „Linia główna woda NAPRZÓD”. 

Przodownik roty II buduje linię główną a następnie buduje linię gaśniczą. Po zbudowaniu 

linii ssawnej pomocnik roty II dołącza do przodownika i pomaga przy budowaniu linii 

gaśniczej. 

Rota I buduje linię gaśniczą. Po rozwinięciu linii gaśniczej przodownicy podają komendę 

„Pierwsza (druga) woda – NAPRZÓD”. Przodownik roty I gasi prądem piany płonącą 

benzynę w wannie. Przodownik roty II prądem wody obraca tarczę (stanowisko gaśnicze 

przed wyznaczoną linią). 

Strażacy roty I i II opuszczają przyłbicę hełmu przed rozpoczęciem podawania prądów 

gaśniczych. Na polecenie członka komisji w momencie zanurzenia smoka ssawnego          

w zbiorniku wyznaczona osoba podpala benzynę w wannie. 

Sposób rozmieszczenia sprzętu na torze przedstawia Rysunek nr 4 .  

Po wykonaniu zadań przez obie roty dowódca podnosi rękę do góry i melduje o wykonaniu 

zadania „GOTOWE”. 

Ćwiczenie uważa się za wykonane, gdy I rota ugasi płonącą benzynę w wannie i rota II 

obróci tarczę. 

54. Czas wykonania ćwiczenia liczy się od wydania rozkazu przez dowódcę (mierzy się         

od komendy „WYKONAĆ” do momentu podania komendy „GOTOWE”). W przypadku gdy 

ćwiczenie bojowe nie zostanie wykonane w ciągu 3 minut, licząc od chwili jego 

rozpoczęcia, należy je przerwać, przyjmując czas wykonania równy 180 sekundom. 

 

Rozdział VI 

ZASADY OCENIANIA 
 

55. Egzamin teoretyczny ocenia się na podstawie odpowiedzi na pytania podane w zestawie. 

Za każdą odpowiedź błędną lub brak odpowiedzi strażak otrzymuje 5 punktów karnych. 

Suma punktów karnych poszczególnych strażaków stanowi wynik zastępu z egzaminu 

teoretycznego.  

56. Poszczególne ćwiczenia ocenia się na podstawie czasu, w jakim strażak (zastęp) wykonał 

ćwiczenie, oraz poprawność wykonania czynności podczas ćwiczenia. Czas wykonania 
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ćwiczenia, mierzony jest w sekundach, jedna sekunda równa jest jednemu punktowi. 

Do uzyskanych punktów dodaje się karne punkty za nieprawidłowo wykonane czynności 

według tabel karnych punktów dla poszczególnych ćwiczeń określonych w niniejszym 

rozdziale.  

57. W przypadku zastąpienia strażaka ćwiczącego strażakiem rezerwowym średnią wieku 

zastępu oblicza się na podstawie składu osobowego kończącego zawody. 

58. Czas wykonania ćwiczenia mierzy komisja za pomocą co najmniej dwóch stoperów. Na 

podstawie wskazań stoperów oblicza się czas średni z dokładnością do jednej sekundy. 

59. Przewodniczący komisji podaje każdorazowo po zakończonym ćwiczeniu uzyskany przez 

strażaka (zastęp) wynik punktowy. 

60. Od uzyskanych przez zastęp punktów podczas zawodów odlicza się punkty za sumę wieku 

startujących strażaków zgodnie z Tabelą nr 3. W celu ustalenia łącznego wieku 

startującego zastępu, sumuje się ukończone lata życia każdego zawodnika (od roku w 

którym odbywają się zawody odejmuje się rok urodzenia zawodnika. 

Tabela nr 3 

Suma wieku 
zastępu 

Ilość punktów 
odejmowanych  

Suma wieku 
zastępu 

Ilość punktów 
odejmowanych 

180 – 184 1 285 - 289 22 
185 - 189 2 290 – 294 23 
190 – 194 3 295 - 299 24 
195 - 199 4 300 – 304 25 
200 – 204 5 305 - 309 26 
205 - 209 6 310 – 314 27 
210 – 214 7 315 - 319 28 
215 - 219 8 320 – 324 29 
220 – 224 9 325 - 329 30 
225 - 229 10 330 – 334 31 
230 – 234 11 335 - 339 32 
235 - 239 12 340 – 344 33 
240 – 244 13 345 - 349 34 
245 - 249 14 350 – 354 35 
250 – 254 15 355 - 359 36 
255 - 259 16 360 – 364 37 
260 – 264 17 365 - 369 38 
265 - 269 18 370 – 374 39 
270 – 274 19 375 - 379 40 
275 - 279 20 380 – 384  41 
280 – 284 21 385 - 389 42 

 

61. W ćwiczeniu indywidualnym do czasu uzyskanego przez strażaka dodaje się sumę karnych 

punktów za nieprawidłowo wykonane czynności zgodnie z Tabelą nr 4. Suma  uzyskanych 

punktów przez dwóch strażaków stanowi wynik ćwiczenia. 
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Tabela nr 4 

L.p. Rodzaj błędów w ćwiczeniu indywidualnym punkty karne 
1 Nie zapięty hełm strażacki,  10 
2 Nie nałożone rękawice specjalne 10 
3 Położenie węży ssawnych przed lub na wyznaczonej linii 10 
4 Nieopuszczenie przyłbicy hełmu przed chwyceniem gaśnicy 10 
5 Nieugaszenie płonącej benzyny w wannie 50 

6 
Nie rozwijanie węży regulaminowo z kręgu, ciągnięcie łączników 
po ziemi niezależnie od liczby błędów 30 

7 
Rozszczepienie się łączników lub złe połączenie (złączone tylko 
za jeden kieł), niezależnie od ilości błędów 10 

8 
Przekroczenie linii mety przed podłączeniem prądownicy wodnej 
do węża tłocznego 10 

 

62. W ćwiczeniu zespołowym – „Sprawianie drabiny pożarniczej” nie mierzy się czasu 

sprawiania. Za nieprawidłowo wykonane czynności przyznaje się punkty karne zgodnie  

z Tabelą nr 5. 

Tabela nr 5 

L.p. Rodzaj błędów w sprawianiu drabiny punkty karne 

1 
Niezgodne z opisem ćwiczenia zawartym w niniejszym 
regulaminie wykonywanie czynności przez strażaków niezależnie 
od liczby błędów 

30 

2 Niezgodne z podziałem funkcyjnym zajęcie miejsca przy 
sprawianiu drabiny 10 

 

63. W ćwiczeniu bojowym, do czasu zastępu dodaje się sumę karnych punktów za 

nieprawidłowo wykonane czynności zgodnie z Tabelą nr 6 

Tabela nr 6 

L.p. Rodzaj błędów w ćwiczeniu bojowym punkty karne 
1 Wydanie błędnego lub niezrozumiałego rozkazu 5 

2 

Nieprawidłowe zabezpieczenie linii ssawnej linką trzech węży 
ssawnych (rozwiązanie się pętli lub założenie pętli przed łącznikiem, 
patrząc od strony motopompy, zaczepienie nieprawidłowego końca 
linki do zaworu zwrotnego) niezależnie od liczby błędów 

30 

3 
Niezamocowanie linki do pływaka, smoka lub zaworu zwrotnego, 
niezależnie od liczby błędów 10 

4 Niezamocowanie linki do motopompy 10 

5 Nie rozwijanie węży regulaminowo z kręgu, ciągnięcie łączników po 
ziemi niezależnie od liczby błędów 30 

6 Podanie wody do linii głównej lub linii gaśniczych bez komendy 10 

8 Nieopuszczenie przyłbicy przy hełmie, niezałożenie rękawic 
specjalnych przez przodownika roty I bez względu na ilość błędu 

10 

9 Nieobrócenie tarczy 50 
10 Nieugaszenie płonącej benzyny w wannie 50 
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Rozdział VII 

KLASYFIKACJA WOJSKOWYCH STRA ŻY POŻARNYCH 

 

64. Zwycięzcą zawodów zostaje wsp, która uzyska najmniejszą liczbę punktów. 

65. O kolejności miejsc wsp w zawodach poziomu I i II decyduje uzyskana ilość punktów.  

66. O kolejności miejsc strażaków w ćwiczeniu indywidualnym zawodów poziomu I i II decyduje 

ilość punktów osiągnięta przez strażaka. 

67. W zawodach poziomu II biorą udział: 

a) w konkurencji zespołowej - zastępy, które w zawodach organizowanych na poziomie I 

uzyskały najlepszy wynik, 

b) w konkurencji indywidualnej – strażacy, którzy w zawodach organizowanych na 

poziomie I uzyskali najlepszy wynik w ćwiczeniu indywidualnym. 

68. W przypadku uzyskania identycznej liczby punktów wyższe miejsce zajmuje wsp, która 

uzyskała mniejszą ilość punktów z ćwiczenia bojowego. 

69. W przypadku gdy wsp zakwalifikowała się do zawodów poziomu II i strażak tej wsp 

zakwalifikował się do tych zawodów w ćwiczeniu indywidualnym, uzyskane przez niego 

punkty w czasie zawodów poziomu II zalicza się do punktacji wsp. 

70. Szef WOP przyznaje puchary dla trzech najlepszych wsp w konkurencji zespołowej i trzech 

najlepszych strażaków w konkurencji indywidualnej w zawodach poziomu II. 

 

Rozdział VIII 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

71. „Zawody wojskowych straży pożarnych” ujmuje się w planie zasadniczych przedsięwzięć 

na dany rok kalendarzowy jednostki wojskowej posiadającej wsp. 

72. Dowódcy jednostek wojskowych w których będą przeprowadzane zawody, są zobowiązani 

do zaplanowania środków finansowych celem zabezpieczenia zawodów w zakresie 

ochrony środowiska oraz utylizacji wytworzonych odpadów zgodnie z obowiązującymi         

w tym zakresie przepisami. 
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73. Normy zabezpieczenia materiałowego na przygotowanie oraz przeprowadzenia zawodów 

określa Załącznik nr 5. 

74. Zbiorczy meldunek wyników zawodów poziomu, I szef delegatury WOP przesyła Szefowi 

WOP w terminie do 15.07. roku kalendarzowego. 

75. W przypadku wyjazdu zastępu wsp na zawody poza teren jednostki wojskowej, dowódca 

wspólnie z właściwym terytorialnie szefem delegatury WOP organizują zabezpieczenie 

przeciwpożarowe jednostki. 
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ZAŁĄCZNIKI 
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Załącznik nr 1 

 

ZATWIERDZAM 

…………………………………… 
                (dowódca jednostki wojskowej) 

 

WYKAZ 

stra żaków bior ących udział w zawodach po żarniczych  

L.p. Stopień Imię, nazwisko i imię ojca Funkcja 
Data 

urodzenia Wiek 

1.   dowódca zastępu   

2.   mechanik   

3.   przodownik roty I   

4.   pomocnik roty I   

5.   przodownik roty II   

6.   pomocnik roty II   

7.   rezerwowy   

Suma wieku drużyny  

 

…………………………………… 
(komendant wojskowej straży pożarnej) 

 

Adnotacja lekarza o dopuszczeniu strażaków do udziału w zawodach. 

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………. 
                                                                                                                                                                     (data i podpis lekarza) 

 

UWAGA: WYKAZ ZAŁ ĄCZYĆ DO PROTOKOŁU ZAWODÓW, POZOSTAJ ĄCEGO W AKTACH W JEDNOSTCE WOJSKOWEJ. 
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Załącznik nr 2 

(strona 1) 

 

PROTOKÓŁ 

z zawodów po żarniczych wojskowej stra ży po żarnej 

  ………………………………………….. 
(Numer Jednostki Wojskowej, miejscowość) 

 

W dniu ……………… 2 …… r. Komisja sędziowska powołana rozkazem ……………………   

Nr …………… z dnia …………………. 2 …… r. w składzie: 

Przewodniczący: ……………………………………………….. 

Członkowie: ……………………………………………………… 

                    ……………………………………………………… 

                    ……………………………………………………... 

ustaliła na podstawie zestawienia wyników zawodów zamieszczonego na stronie 2 (drugiej) 

niniejszego protokółu następujący wynik zawodów: ……… pkt. 

 

Uwagi i wnioski komisji sędziowskiej: 

……………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………… 

Stopień, imię i nazwisko komendanta wojskowej straży pożarnej: 

……………………………………………………………………………………………………………… 

Podpisy komisji: ………………………………………………… 

                           ………………………………………………… 

                           ………………………………………………… 

                           ………………………………………………… 

Z treścią protokołu zapoznałem się: 

                                                           

 

m.p. 

                                                                                           
 
 
                                                                                           ………………………………….. 

(podpis dowódcy JW) 



(strona 2) 

 

ZESTAWIENIE WYNIKÓW ZAWODÓW 

L.p. Stopień, imię i 
nazwisko 

Egzamin 
teoretyczny Ćwiczenie 

indywidualne 
Ćwiczenie 
zespołowe 

Ćwiczenie bojowe Wynik końcowy 
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1              

2      

3      

4      

5      

6      

RAZEM    

 

 

ZAPOZNAŁEM SIĘ 

 

………………………………. 
(podpis dowódcy zastępu) 
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Załącznik nr 3 

(strona 1) 

ZATWIERDZAM 

…………………………………… 
 (Szef Wojskowej Ochrony Przeciwpożarowej) 

 

PROTOKÓŁ 

z zawodów po żarniczych wojskowych stra ży po żarnych na poziomie II 

 przeprowadzonych w ………………………………………….. 
                                                             (Numer Jednostki Wojskowej, miejscowość) 

w dniach ……………… 2 …… r. 

 

Komisja sędziowska powołana rozkazem Szefa WOP Nr …………… z dnia    

…………………. 2 …… r. w składzie: 

Przewodniczący: ……………………………………………….. 

Członkowie: ……………………………………………………… 

                    ……………………………………………………… 

                    ……………………………………………………... 

                    ……………………………………………………… 

                    ……………………………………………………... 

                    ……………………………………………………… 

  Sekretarz:  ……………………………………………………... 

 

ustaliła na podstawie zestawienia wyników zawodów zamieszczonego na stronie 3 i 4 

(trzeciej i czwartej) niniejszego protokółu następującą klasyfikację oraz wyniki zawodów: 

Klasyfikacja wojskowych stra ży po żarnych zawodów po żarniczych poziomu II  

Miejsce Nazwa (numer) JW., miejscowość  Wynik 
 

1  ……………………………………………………… ………….. 

2  ……………………………………………………… ………….. 

3  ……………………………………………………… ………….. 

4  ……………………………………………………… ………….. 

5  ……………………………………………………… ………….. 

6  ……………………………………………………… ………….. 

7  ……………………………………………………… ………….. 

8  ……………………………………………………… ………….. 

9 ……………………………………………………… ………….. 

10  ……………………………………………………… ………….. 
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(strona 2) 

Klasyfikacja stra żaków startuj ących w ćwiczeniu indywidualnym zawodów 

pożarniczych poziomu II  

Miejsce Stopień, imię i nazwisko 
Nazwa (numer) JW., 

miejscowość 
 

Wynik 
 

1  …….…………………………….. …………………………………… ………….. 

2  …….…………………………….. …………………………………… ………….. 

3  …….…………………………….. …………………………………… ………….. 

4  …….…………………………….. …………………………………… ………….. 

5  …….…………………………….. …………………………………… ………….. 

6  …….…………………………….. …………………………………… ………….. 

7  …….…………………………….. …………………………………… ………….. 

8  …….…………………………….. …………………………………… ………….. 

9 …….…………………………….. …………………………………… ………….. 

10  …….…………………………….. …………………………………… ………….. 

 

Uwagi i wnioski komisji sędziowskiej: 

……………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………… 

Podpisy komisji: ………………………………………………… 

                           ………………………………………………… 

                           ………………………………………………… 

                           ………………………………………………… 

                           ………………………………………………… 

                           ………………………………………………… 

                           ………………………………………………… 

                           ………………………………………………… 

                                                           

                                                                                           
 
                                                                                                 ………………………………….. 

(podpis przewodniczącego komisji) 
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ZBIORCZE ZESTAWIENIE WYNIKÓW ZAWODÓW PO ŻARNICZYCH WOJSKOWYCH STRA ŻY POŻARNYCH NA POZIOMIE II 
        

L.p. 
Numer lub nazwa 

jednostki wojskowej, 
miejscowość 

Egzamin 
teoretyczny Ćwiczenie 

indywidualne 
Ćwiczenie 
zespołowe 

Ćwiczenie bojowe Wynik końcowy 
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7              

8              

9              

10               
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(strona 4) 

ZESTAWIENIE WYNIKÓW ĆWICZENIA INDYWIDUALNEGO ZAWODÓW PO ŻARNICZYCH POZIOMU II 
 

L.p. Stopień, imię i nazwisko 
Numer (nazwa) jednostki 
wojskowej, miejscowość 

U
zy

sk
an

y 
w

yn
ik

 

P
un
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y 
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e 

R
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em
 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

9      

10      
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Załącznik  nr 4 
 

 
ZATWIERDZAM 

…………………………………… 
                (dowódca jednostki wojskowej) 

 

 

ZAŚWIADCZENIE  

o dopuszczeniu stra żaka do udziału w ćwiczeniu indywidualnym zawodów po żarniczych 

na II poziomie *) 

 

L.p. Stopień Imię, nazwisko i imię ojca Data urodzenia Wiek 

1.     

 

 

 

…………………………………… 
(komendant wojskowej straży pożarnej) 

 

Adnotacja lekarza o dopuszczeniu strażaka do udziału w zawodach. 

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

……………………………………………. 
                                                                                                                                                                     (data i podpis lekarza) 

 

UWAGA: WYKAZ ZAŁ ĄCZYĆ DO PROTOKOŁU ZAWODÓW, POZOSTAJ ĄCEGO W AKTACH W JEDNOSTCE WOJSKOWEJ. 

 
 
 
 
*) – wykaz wykonuje się w sytuacji gdy do zawodów na II poziomie nie zakwalifikowała się 
wojskowa straż pożarna, tylko strażak wykonujący ćwiczenie indywidualne.  
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Załącznik  nr 5 
 
 

NORMY ZABEZPIECZENIA MATERIAŁOWEGO DO PRZYGOTOWANIA  ORAZ 
PRZEPROWADZENIA ZAWODÓW 

 

Treść 
przedsi ęwzięcia 

Sprzęt 
techniczny Środki materiałowo - techniczne 

Uwagi Motopompa 
pożarnicza 

(mth) 

Benzyna 
samochodowa 

(litr) 

Środek 
pianotwórczy* 

(litr) 

Gaśnica 
proszkowa 

(szt.) 
Przygotowanie 

zastępu do 
udziału w 
zawodach 

2 36 60 16  

Udział zastępu w 
zawodach 0,5 16 20 6 

Ilość na 
jeden 
zastęp 

 
*) – używać wyłącznie środek pianotwórczy przeznaczony na cele szkoleniowe 
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Załącznik  nr 6 

 
 

OZNACZENIA OSÓB FUNKCYJNYCH ZAST ĘPU 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

– mechanik

– przodownik roty II  

– pomocnik przodownika roty I

– dowódca zast ępu

– przodownik roty I

– pomocnik przodownika roty II
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Załącznik  nr 7 

 
WYKAZ ZMIAN DO REGULAMINU ZAWODÓW PO ŻARNICZYCH  

WOJSKOWYCH STRAŻY POŻARNYCH 
 

Nr 
zmiany 

Data 
wprowadzenia 

zmiany 

Data 
dokonania 

zmiany 
Zakres dokonanej zmiany Podpis 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

 

 

 


