
AKADEMIA WSB  
Kierunek studiów: Bezpieczeństwo narodowe 

Przedmiot: Podstawy prawa w ochronie przeciwpożarowej 

Profil kształcenia: praktyczny 

Poziom kształcenia: studia I stopnia 

Liczba godzin  
w semestrze 

1 2 3 

I II III IV V VI 

Studia stacjonarne 

  
   14ćw   

Studia niestacjonarne 

  
   14ćw   

JĘZYK PROWADZENIA ZAJĘĆ Polski 

WYKŁADOWCA 

 

dr inż. Waldemar Jaskółowski 

FORMA ZAJĘĆ 

 

Ćwiczenia 

CELE PRZEDMIOTU 

 

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z obecnym stanem prawnym ochrony 

przeciwpożarowej. 

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

uczenia się Efekt kierunkowy PRK 

WIEDZA 

BN_W04  
 

P6S_WK  
 

ma wiedzę o aktach prawnych normujących 

organizację i zakres działania ochrony 

przeciwpożarowej w Polsce; 

test wiedzy; 

BN_W03  
 

P6S_WG  
 

zasadach funkcjonowania naczelnych  

i centralnych organów administracji 

państwowej realizujących politykę państwa w 

zakresie ochrony przeciwpożarowej i obszaru 

ich odpowiedzialności; 

test wiedzy; 

UMIEJĘTNOŚCI 

BN_U03  
 

P6S_UW  
 

potrafi zdefiniować zasady prowadzenia  

i kierowania działaniami ratowniczymi; 

ocena podczas realizacji  zadań 

ćwiczeniowych, praca w grupach; 

BN_U03  
 

P6S_UW  
 

potrafi wskazać jakie warunki musi spełnić 

kandydat starający się o wstąpienie do służby; 

ocena podczas realizacji  zadań 

ćwiczeniowych, praca w grupach; 

BN_U03  
 

P6S_UW  
 

potrafi określić zakres i tryb korzystania z 

uprawnień KDR; 

ocena podczas realizacji  zadań 

ćwiczeniowych, praca w grupach; 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

BN_K01  
 

P6S_KK  
 

ma świadomość poziomu swojej wiedzy  

i umiejętności oraz rozumie potrzebę ciągłego 

dokształcania się zawodowego i rozwoju 

osobistego; 

udział w dyskusji; 

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

 

Stacjonarne 

udział w wykładach =  

udział w ćwiczeniach = 14 

przygotowanie do ćwiczeń = 17 

przygotowanie do wykładu =  

przygotowanie do egzaminu/zaliczenia = 17 

realizacja zadań projektowych = 

e-learning = 

Niestacjonarne 

udział w wykładach =  

udział w ćwiczeniach = 14 

przygotowanie do ćwiczeń = 17 

przygotowanie do wykładu =  

przygotowanie do egzaminu/zaliczenia = 17 

realizacja zadań projektowych = 

e-learning = 



zaliczenie/egzamin = 2 

inne  (konsultacje) = 2 

RAZEM: 52 

Liczba punktów  ECTS: 2 

w tym w ramach zajęć praktycznych: 

zaliczenie/egzamin = 2 

inne  (konsultacje) = 2 

RAZEM: 52 

Liczba punktów  ECTS: 2 

w tym w ramach zajęć praktycznych: 

WARUNKI WSTĘPNE Nie dotyczy 

TREŚCI 

PRZEDMIOTU 

 

 

 

Treści realizowane w formie bezpośredniej: 

• Organizacja ochrony przeciwpożarowej w Polsce. 

• Nadzór nad  funkcjonowaniem systemu ochrony przeciwpożarowej. 

• Zadania jednostek ochrony przeciwpożarowej. 

• Finansowanie ochrony przeciwpożarowej. 

• Organizacja systemu ratowniczo-gaśniczego państwa. 

• Organizacja i zadania Państwowej Straży Pożarnej. 

• Struktura organizacyjna Państwowej Straży Pożarnej. 

• Zadania i kompetencje Państwowej Straży Pożarnej na obszarze województwa i powiatu. 

• Strażak Państwowej Straży Pożarnej jako funkcjonariusz publiczny. 

• Wymogi dla kandydatów do służby. 

• Prawa i obowiązki strażaka Państwowej Straży Pożarnej. 

• Prawne podstawy prowadzenia działań ratowniczych. 

• Wyjaśnienie znaczenia pojęć związanych z działaniami ratowniczymi. 

• Obowiązki jednostek przeciwpożarowych prowadzących działania ratownicze. 

• Uprawnienia jednostek organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej  
w organizacji i prowadzeniu akcji ratowniczej. 

• Uprawnienia kierującego działaniami ratowniczymi. 

 

Treści realizowane w formie e-learning: Nie dotyczy 

LITERATURA  

OBOWIĄZKOWA 

 

• Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r.(Dz.U. 1997 nr 78 poz. 483) 

• Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. 2009 Nr 178 poz.1380 ze 
zmianami); 

• Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 31 lipca 2013 r. w sprawie 
ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Państwowej Straży Pożarnej (Dz.U. 2013 poz. 1340) 

• J. Skoczylas, Prawo ratownicze, Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis Sp. z o.o. Warszawa 2007; 

LITERATURA  

UZUPEŁNIAJĄCA  

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 października 2005 r.  
w sprawie czynności kontrolno-rozpoznawczych przeprowadzanych przez Państwową Straż 
Pożarną (Dz.U. 2005 nr 225 poz. 1934); 

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie 
ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. 2010 nr 109 
poz. 719); 

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 25 października 2005 r.  
w sprawie wymagań kwalifikacyjnych oraz szkoleń dla strażaków jednostek ochrony 
przeciwpożarowej i osób wykonujących czynności z zakresu ochrony przeciwpożarowej (Dz.U. 
2005 nr 215 poz. 1823); 

•  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 października 2005 r.  
w sprawie czynności kontrolno-rozpoznawczych przeprowadzanych przez Państwową Straż 
Pożarną (Dz.U. 2005 nr 295 poz. 1934); 

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 lutego 2011 r. w sprawie 
szczegółowych zasad organizacji krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego (Dz. U. 2011 nr 46 
poz. 239); 

• Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 lipca 1992 r. w sprawie zakresu i trybu korzystania  
z praw przez kierującego działaniem ratowniczym (Dz. U. 1992 nr 54 poz. 259); 

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 lipca 1998 r. w sprawie 

terenu działania jednostek ochrony przeciwpożarowej, okoliczności i warunków udziału tych 

jednostek w działaniach ratowniczych poza terenem własnego działania oraz zakresu, 

szczegółowych warunków i trybu zwrotu poniesionych przez nie kosztów. (Dz.U. 1998 nr 94 poz. 

598); 

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20052251934
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20052251934
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20052251934
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20110460239
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20110460239
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19920540259
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19920540259


METODY 

NAUCZANIA 

 

W formie bezpośredniej:  

Ćwiczenia audytoryjne 

W formie e-learning: nie dotyczy 

POMOCE NAUKOWE Rzutnik multimedialny, prezentacje multimedialne, teksty źródłowe 

PROJEKT  Nie dotyczy 

FORMA  I WARUNKI 

ZALICZENIA  

Zaliczenie z oceną- test wiedzy 

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


