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1. Informujemy, że Finał Wojewódzki XXV Ogólnopolskiego Młodzieżowego Turnieju 
Motoryzacyjnego dla uczniów szkół ponadpodstawowych odbędzie się w dniu 26.04.2023r. 
(środa) o godz. 10:00 w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Suwałkach, ul. Ludwika 
Waryńskiego 24, 16-400 Suwałki. 

Dyrekcja szkoły zgłasza swoją drużynę składającą się z trojga uczniów i opiekuna bezpośrednio do 
Biura Organizacyjnego Turniejów do 14.04.2023 r. Zgłoszenia prosimy nadsyłać pocztą 
elektroniczną na adres: zarzad-okregowy.bialystok@pzm.pl. W przypadku braku takiej możliwości 
prosimy ww. dokumenty przesłać na adres: Polski Związek Motorowy - Zarząd Okręgowy 
w Białymstoku, al. Jana Pawła II 52, 15-703 Białystok.

Regulamin Ogólnopolskiego Młodzieżowego Turnieju Motoryzacyjnego dla uczniów szkół 
ponadpodstawowych na rok szkolny 2022/2023 oraz formularz zgłoszenia drużyny do finału 
wojewódzkiego dostępne są do pobrania na stronie 
https://pzm.pl/zo/bialystok/uwaga-szkoly-ponadpodstawowe-0

Zwycięska drużyna reprezentować będzie województwo podlaskie w Finale Krajowym w dniach 
13-14.06.2023 r. w Poznaniu (woj. wielkopolskie).

Dodatkowo, odnośnie do konkurencji praktycznej – Pierwsza Pomoc Przedmedyczna, informujemy, 
że obowiązującą literaturą jest Ilustrowany poradnik A. Mikołajczaka „Pierwsza pomoc”,
rok wydania 2008, z wznowieniami oraz Wytyczne Polskiej Rady Resuscytacji, dostępnych na 
http://www.prc.krakow.pl/wytyczne.html  z najnowszymi zmianami: 
http://www.prc.krakow.pl/wyt2015/Podsumowanie.pdf  

W przypadku pytań i wątpliwości należy kontaktować się telefonicznie z Biurem Zarządu 
Okręgowego PZM w Białymstoku, pod numerami: (85) 651-35-08, kom. 609-591-156 w godz. 
09:00-15:00 lub mailowo: zarzad-okregowy.bialystok@pzm.pl. 
Więcej informacji na stronie: http://www.pzm.pl/zo/bialystok/brd/turnieje.

2. Informujemy, że Finał Wojewódzki XLIV Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu 
Drogowym dla uczniów szkół podstawowych z Grupy I (rocznik 2011 i młodsi – uczniowie 
w wieku 10 – 12 lat) odbędzie się dnia 09.05.2023r. (wtorek) o godz. 10:00  w Szkole 
Podstawowej nr 12 im. Zygmunta Glogera w Białymstoku, ul. Komisji Edukacji Narodowej 
1A, 15-687 Białystok.

Rozgrywki klasowe i szkolne, w których wyłaniana jest czteroosobowa reprezentacja szkoły, 
powinny zakończyć się w marcu 2023r. Dyrekcja szkoły zgłasza swoją drużynę składającą się 
z czworga uczniów (dwie dziewczynki i dwóch chłopców) oraz opiekuna do starostwa powiatowego 
adekwatnie do miejsca funkcjonowania szkoły do 31.03.2023r. Za przeprowadzenie eliminacji 
szkolnych odpowiedzialni są dyrektorzy szkół.

Rozgrywki powiatowe Turniejów zaplanowane są w okresie od 03.04.2023r. do 28.04.2023r. 
Z finału powiatowego do rozgrywek wojewódzkich awansuje jedna szkoła. Zgłoszenie zwycięskiej 
drużyny oraz sprawozdanie z rozgrywek powiatowych prosimy nadsyłać do 30.04.2023r. pocztą 
elektroniczną na adres Biura Organizacyjnego Turniejów: zarzad-okregowy.bialystok@pzm.pl. 
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W przypadku braku takiej możliwości  prosimy ww. dokumenty przesłać na adres: Polski Związek 
Motorowy – Zarząd Okręgowy w Białymstoku, al. Jana Pawła II 52, 15-703 Białystok.

Regulamin Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym dla uczniów szkół 
podstawowych na rok szkolny 2022/2023, zgłoszenie szkoły do rozgrywek powiatowych Turnieju, 
zgłoszenie szkoły do rozgrywek wojewódzkich Turnieju, sprawozdanie z eliminacji powiatowych 
dostępne są do pobrania na https://pzm.pl/zo/bialystok/uwaga-szkoly-podstawowe-grupa-i-rocznik-
2011-i-mlodsi-uczniowie-w-wieku-10-12-lat

Zwycięska drużyna reprezentować będzie województwo podlaskie w  Finale Krajowym w dniach 
01-03.06.2023 r. w Owidzu (woj. pomorskie).

Zwycięzca finału ogólnopolskiego w kategorii uczniów Grupy I ma prawo do jednokrotnego startu 
w Europejskim Konkursie Edukacji Drogowej (FIA EUROPEAN TRAFFIC EDUCATION 
CONTEST).

Dodatkowo, odnośnie do konkurencji praktycznej – Pierwsza Pomoc Przedmedyczna, informujemy, 
że obowiązującą literaturą jest Ilustrowany poradnik A. Mikołajczaka „Pierwsza pomoc”,
rok wydania 2008, z wznowieniami oraz Wytyczne Polskiej Rady Resuscytacji, dostępnych na  
http://www.prc.krakow.pl/wytyczne.html  z najnowszymi zmianami: 
http://www.prc.krakow.pl/wyt2015/Podsumowanie.pdf.  

W przypadku pytań i wątpliwości należy kontaktować się telefonicznie z Biurem Zarządu 
Okręgowego PZM w Białymstoku, pod numerami: (85) 651-35-08, kom. 609-591-156 w godz. 
09:00-15:00 lub mailowo: zarzad-okregowy.bialystok@pzm.pl. 

Więcej informacji na stronie: http://www.pzm.pl/zo/bialystok/brd/turnieje.

3. Informujemy, że Finał Wojewódzki XLIV Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu 
Drogowym dla uczniów szkół podstawowych z Grupy II odbędzie się dnia 11.05.2023r. 
(czwartek) o godz. 10:00 w Szkole Podstawowej nr 43 im. Simony Kossak w Białymstoku, 
ul. Stroma 16, 15-662 Białystok.
  
Rozgrywki klasowe i szkolne, w których wyłaniana jest trzyosobowa reprezentacja szkoły, 
powinny zakończyć się w marcu 2023r. Dyrekcja szkoły zgłasza swoją drużynę składającą się 
z trojga uczniów oraz opiekuna do starostwa powiatowego adekwatnie do miejsca funkcjonowania 
szkoły do 31.03.2023r. Za przeprowadzenie eliminacji szkolnych odpowiedzialni są dyrektorzy 
szkół.

Rozgrywki powiatowe Turnieju zaplanowane są w okresie od 03.04.2023r. do 28.04.2023r. Z finału 
powiatowego do rozgrywek wojewódzkich awansuje jedna szkoła. Zgłoszenie zwycięskiej drużyny 
oraz sprawozdanie z rozgrywek powiatowych prosimy nadsyłać do 30.04.2023r. pocztą 
elektroniczną na adres Biura Organizacyjnego Turniejów: zarzad-okregowy.bialystok@pzm.pl. 
W przypadku braku takiej możliwości  prosimy ww. dokumenty przesłać na adres: Polski Związek 
Motorowy – Zarząd Okręgowy w Białymstoku, al. Jana Pawła II 52, 15-703 Białystok.

Regulamin Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym dla uczniów szkół 
podstawowych na rok szkolny 2022/2023, zgłoszenie szkoły do rozgrywek powiatowych Turnieju, 
zgłoszenie szkoły do rozgrywek wojewódzkich Turnieju, sprawozdanie z eliminacji powiatowych 
dostępne są do pobrania na https://pzm.pl/zo/bialystok/uwaga-szkoly-podstawowe-grupa-ii-
rocznik-2008-i-mlodsi
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Zwycięska drużyna reprezentować będzie województwo podlaskie w Finale Krajowym w dniach 
05-07.06.2023r. w Czarnej (woj. podkarpackie)

Dodatkowo, odnośnie do konkurencji praktycznej – Pierwsza Pomoc Przedmedyczna, informujemy, 
że obowiązującą literaturą jest Ilustrowany poradnik A. Mikołajczaka „Pierwsza pomoc”,
rok wydania 2008, z wznowieniami oraz Wytyczne Polskiej Rady Resuscytacji, dostępnych na  
http://www.prc.krakow.pl/wytyczne.html  z najnowszymi zmianami: 
http://www.prc.krakow.pl/wyt2015/Podsumowanie.pdf  
 
W przypadku pytań i wątpliwości należy kontaktować się telefonicznie z Biurem Zarządu 
Okręgowego PZM w Białymstoku, pod numerami: (85) 651-35-08, kom. 609-591-156 w godz. 
09:00-15:00 lub mailowo: zarzad-okregowy.bialystok@pzm.pl. 

Więcej informacji na stronie: http://www.pzm.pl/zo/bialystok/brd/turnieje.

Szczegółowe informacje i regulaminy zostały umieszczone na stronie internetowej: 
http://www.pzm.pl/zo/bialystok/brd/turnieje. 

Jednocześnie przypominam, że kwestie wpisu na świadectwie uczniów – laureatów Turnieju, 
reguluje rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie świadectw, dyplomów państwowych 
i innych druków oraz, że od etapu powiatowego właściwy komitet organizacyjny wydaje opiekunom drużyn 
pisemne podziękowanie za przygotowanie uczniów do Turnieju.

Przewodniczący WKOT
Prezes Zarządu Okręgu PZM 

w Białymstoku 

Jerzy Poznański                                  
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