
AKADEMIA WSB  
Kierunek studiów: Bezpieczeństwo narodowe 

Przedmiot: Organizacja ewakuacji i ratownictwa 

Profil kształcenia: praktyczny 

Poziom kształcenia: studia I stopnia 

Liczba godzin  
w semestrze 

1 2 3 

I II III IV V VI 

Studia stacjonarne 

  
   16ćw   

Studia niestacjonarne 

  
   16ćw   

JĘZYK PROWADZENIA 

ZAJĘĆ 

Polski 

WYKŁADOWCA 

 

mgr Artur Musiał 

FORMA ZAJĘĆ 

 

Ćwiczenia 

CELE PRZEDMIOTU 

 

Zaznajomienie studentów z prawnym i praktycznym aspektem organizacji ratownictwa i ewakuacji 

Odniesienie do efektów uczenia się Opis efektów uczenia się Sposób weryfikacji efektu 

uczenia się Efekt kierunkowy PRK 

WIEDZA 

BN_W04 

BN_W05 

BN_W06 

BN_W08 

P6U_W Student zna i rozumie: 

• podstawowe normy i przepisy prawne 

regulujące aspekty bezpieczeństwa 

powszechnego w obszarze ratownictwa  

i ewakuacji oraz działalności służb 

przeznaczonych do ich realizacji; 

• w zaawansowanym stopniu zasady 

funkcjonowania Krajowego Systemu 

Ratowniczo-Gaśniczego;  

• zagrożenia dla bezpieczeństwa państwa 

płynące z rozwoju cywilizacyjnego; 

•zna podstawowe ekonomiczne, polityczne 

oraz etyczne uwarunkowania działalności 

służb i instytucji odpowiedzialnych za 

organizację ewakuacji i ratownictwa; 

Test wiedzy; 

UMIEJĘTNOŚCI 

BN_U01 

BN_U03 

P6U_U Student potrafi: 

• dokonać obiektywnej  oceny 

funkcjonowania  skuteczności organizacji 

ewakuacji i ratownictwa na podstawie 

obowiązujących aktów prawnych i analizy 

krytycznej konkretnych zdarzeń  na 

poziomie gminy, powiatu, województwa  

i kraju; 

Ocena aktywności na zajęciach; 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

BN_K03 P6U_K Student jest gotów do: 
wypełniania zobowiązań społecznych jako 
pracownik wydziału zarządzania 
kryzysowego, funkcjonariusz służb 
państwowych związanych z organizacją 
ewakuacji i ratownictwa oraz strażak 

Ocena aktywności na zajęciach; 



Ochotniczej Straży Pożarnej; 

Nakład pracy studenta  (w godzinach dydaktycznych 1h dyd.=45 minut)**  

 

Stacjonarne 

udział w wykładach =  

udział w ćwiczeniach = 16 

przygotowanie do ćwiczeń = 22,5 

przygotowanie do wykładu =  

przygotowanie do egzaminu/zaliczenia = 22 

realizacja zadań projektowych = 

e-learning = 

zaliczenie/egzamin = 1 

inne  (konsultacje) = 2 

RAZEM: 63,5 

Liczba punktów  ECTS: 2,5 

w tym w ramach zajęć praktycznych:2,5 

Niestacjonarne 

udział w wykładach =  

udział w ćwiczeniach = 16 

przygotowanie do ćwiczeń = 22,5 

przygotowanie do wykładu =  

przygotowanie do egzaminu/zaliczenia = 22 

realizacja zadań projektowych = 

e-learning = 

zaliczenie/egzamin = 1 

inne  (konsultacje) = 2 

RAZEM: 63,5 

Liczba punktów  ECTS: 2,5 

w tym w ramach zajęć praktycznych:2,5 

WARUNKI WSTĘPNE 

 

Brak 

TREŚCI 

PRZEDMIOTU 

 

 

Treści realizowane w formie bezpośredniej: 

 

1. Wprowadzenie do tematyki zajęć  

2. Istota ratownictwa  

3. Istota ewakuacji  

4. Zasady funkcjonowania i organizacji Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego  

5. Uprawnienia KDR  

6. Obrona cywilna – organizacja zadania  

7. Zasady ewakuacji z budynków  

8. Organizacja ratownictwa lotniskowego  

 

Treści realizowane w formie e-learning: nie dotyczy 

 
LITERATURA  

OBOWIĄZKOWA 

 

• Popielarczyk T., Ewakuacja ludzi z wykorzystaniem dźwiękowych systemów ostrzegawczych, 

   CNBOP 2018 

• Ferenc A, Zintegrowany system ratowniczy w Polsce, 2015 

• Gromek P.Teoria organizacji bezpieczeństwa na przykładzie masowej ewakuacji ludności, Difin 2010 

• Stochaj J. Ochrona ludności i obrona cywilna w systemie bezpieczeństwa narodowego, Difin 2020 

• Ustawa o ochronie przeciwpożarowej 

• Ustawa o zarządzaniu kryzysowym 

LITERATURA  

UZUPEŁNIAJĄCA  

Czasopisma: 

• Przegląd Pożarniczy, 

• Strażak w akcji 
 

METODY 

NAUCZANIA 

 

W formie bezpośredniej:  

Prezentacja multimedialna z wykorzystaniem filmów i materiałów źródłowych, rozwiązywanie zagadnień 

problemowych z udziałem studentów w formie dyskusji 

W formie e-learning: nie dotyczy 

POMOCE NAUKOWE Prezentacja multimedialna, filmy i materiały źródłowe 

PROJEKT  Nie dotyczy 

FORMA  I WARUNKI 

ZALICZENIA  

Zaliczenie na ocenę -test wiedzy 

W-wykład, ćw- ćwiczenia, lab- laboratorium, pro- projekt, e- e-learning 


