
AKADEMIA WSB 

Kierunek studiów: Bezpieczeństwo narodowe 

Moduł / przedmiot: Struktura i funkcjonowanie Ochotniczych Straży Pożarnych 

Profil kształcenia: praktyczny 

Poziom kształcenia: studia I stopnia 

Liczba godzin  

w semestrze 

1 2 3 

I II III IV V VI 

Studia stacjonarne 

(w/ćw/lab/pr/e)* 
    12ćw  

Studia niestacjonarne 

(w/ćw/lab/pr/e) 
    12ćw  

JĘZYK PROWADZENIA 

ZAJĘĆ 

Polski 

WYKŁADOWCA 

 

mgr Artur Musiał 

FORMA ZAJĘĆ 

 

Ćwiczenia 

CELE PRZEDMIOTU 

 

Zapoznanie studentów ze strukturą organizacyjną i zasadami funkcjonowania Ochotniczych Straży 

Pożarnych w Polsce 

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:  

• normy i przepisy prawne regulujące 

funkcjonowanie OSP  

w Polsce; 

• strukturę organizacyjną OSP; 

• w zaawansowanym stopniu zasady 

funkcjonowania Krajowego Systemu 

Ratowniczo-Gaśniczego i ochrony 

przeciwpożarowej; 

• zagrożenia dla bezpieczeństwa państwa 

płynące z rozwoju cywilizacyjnego,  

a którym przeciwdziała OSP; 

• zna ekonomiczne, polityczne oraz 

etyczne uwarunkowania działalności 

OSP; 

Test wiedzy w każdym module; 

UMIEJĘTNOŚCI 

BN_U01 

BN_U03 

P6U_U Student potrafi: 

• dokonać obiektywnej  oceny 

skuteczności funkcjonowania  jednostki 

OSP na podstawie obowiązujących 

aktów prawnych i analizy krytycznej 

konkretnych zdarzeń  na poziomie 

gminy, powiatu, województwa i kraju; 

• dokonać obiektywnej  oceny 

działalności osób funkcyjnych w 

jednostce OSP; 

 

 

Aktywność na zajęciach; 

 

 

 

 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 



BN_K03 P6U_K Student jest gotów do: 

• wypełniania zobowiązań społecznych 

jako strażak Ochotniczej Straży Pożarnej, 

pracownik wydziału zarzadzania 

kryzysowego, funkcjonariusz służb 

państwowych związanych z 

funkcjonowaniem KSR-G  

Aktywność na zajęciach; 

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

 

Stacjonarne 

udział w wykładach =  

udział w ćwiczeniach = 12 

przygotowanie do ćwiczeń = 11,5 

przygotowanie do wykładu =  

przygotowanie do zaliczenia/egzaminu = 12 

realizacja zadań projektowych = 

e-learning = 

zaliczenie/egzamin =2 

inne  (konsultacje) = 2 

RAZEM:39,5 

Liczba punktów  ECTS: 1,5 

w tym w ramach zajęć praktycznych: 

Niestacjonarne 

udział w wykładach =  

udział w ćwiczeniach = 12 

przygotowanie do ćwiczeń = 11,5 

przygotowanie do wykładu =  

przygotowanie do zaliczenia/egzaminu = 12 

realizacja zadań projektowych = 

e-learning =  

zaliczenie/egzamin =2 

inne  (konsultacje) = 2 

RAZEM: 39,5 

Liczba punktów  ECTS:1,5 

w tym w ramach zajęć praktycznych: 

WARUNKI WSTĘPNE 

 

Brak 

TREŚCI 

PRZEDMIOTU 

 

 

Treści realizowane w formie bezpośredniej:  

• Wprowadzenie do przedmiotu  

• Struktura i organizacja Ochotniczej Straży Pożarnej, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony 
ludności 

• Osoby funkcyjne w Ochotniczej Straży Pożarnej – zakres obowiązków i odpowiedzialności  

• Jednostki operacyjno-techniczne Ochotniczej Straży Pożarnej  

• Zasady współdziałania Ochotniczej Straży Pożarnej z organami administracji publicznej  
i Państwową Strażą Pożarną  

• Utrzymanie gotowości operacyjnej Ochotniczej Straży Pożarnej  

• Wybrane zagadnienia operacyjne  
 

Treści realizowane w formie e-learning: nie dotyczy 

 
LITERATURA  

OBOWIĄZKOWA 

 

• Berliński L., Zarządzanie i dowodzenie Ochotniczą Strażą Pożarną, Wydawnictwo Difin S.A., 
Warszawa 2012. 

• Adamiak P., Ochotnicze Straże Pożarne w Polsce, Stowarzyszenie Klon/Jawor, Warszawa 2013 

• Kurzępa B., Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej. Komentarz, Toruń 
2013. 

• Ziobro J. Teoretyczne i praktyczne konteksty funkcjonowania ochotniczych straży pożarnych w 
krajowym systemie ratowniczo-gaśniczym. Aspekty prawno-organizacyjne i geograficzno-
przestrzenne. Część 1, Difin 2019 

• Ziobro J. Teoretyczne i praktyczne konteksty funkcjonowania ochotniczych straży pożarnych w 
krajowym systemie ratowniczo-gaśniczym. Sprawność systemu, deteminanty, diagnoza, koncepcja, 
doskonalenia. Część 2, Difin 2020 

• Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach. 

• Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991, o ochronie przeciwpożarowej; 
LITERATURA  

UZUPEŁNIAJĄCA  

• Praca zbiorowa, Szkolenie strażaków ratowników OSP cz. I, CBOP 2009; 

• Praca zbiorowa, Szkolenie strażaków ratowników OSP cz. II, CBOP 2009; 

• Praca zbiorowa, Szkolenie naczelników OSP, CBOP 2009; 

• Praca zbiorowa, Szkolenie dowódców OSP, CBOP 2009; 

• Praca zbiorowa, Szkolenie Kierowców - Konserwatorów sprzętu ratowniczego OSP, CBOP 2009 
Czasopisma:  

• Przegląd Pożarniczy,  



• Strażak,  

• W akcji. 
METODY 

NAUCZANIA 

 

W formie bezpośredniej:  

metoda asymilacji wiedzy 

W formie e-learning: nie dotyczy 

POMOCE NAUKOWE prezentacja multimedialna, teksty źródłowe 

PROJEKT  Cel projektu: 

Temat projektu: 

Forma projektu: 

FORMA  I WARUNKI 

ZALICZENIA 

Test wiedzy na platformie online WSB po ukończeniu kursu 

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

 


