
AKADEMIA WSB  
Kierunek studiów: Bezpieczeństwo narodowe 

Przedmiot: Straż pożarna w czasie klęsk żywiołowych lub likwidacji miejscowych zagrożeń 

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  
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Ćwiczenia 

CELE PRZEDMIOTU 

 

Zapoznanie studentów z przepisami regulującymi zarządzanie siłami i środkami Państwowej Straży 

Pożarnej w sytuacjach noszących znamiona kryzysu będącego następstwem klęski żywiołowej, 

katastrofy naturalnej, awarii technicznej, innego miejscowego  zagrożenia). Zapoznanie studentów  

z zasadami tworzenia i zadaniami Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Przekazanie wiedzy 

współdziałania PSP w ramach tworzonych sztabów kryzysowych oraz współpracy z innymi służbami  

i podmiotami zarządzania kryzysowego.  

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

uczenia się Efekt kierunkowy PRK 

WIEDZA 

BN_W01 P6S_WG potrafi zdefiniować pojęcia: ochrona 

przeciwpożarowa, pożar, klęska żywiołowa, 

inne miejscowe zagrożenie, działania 

ratownicze; 

test; 

BN_W01 P6S_WG potrafi zdefiniować zadania Państwowej 

Straży Pożarnej w ramach systemu 

zarządzania kryzysowego zarówno w 

warunkach w warunkach normalnego 

funkcjonowania, jak i podczas klęsk 

żywiołowych i wystąpienia innych 

miejscowych zagrożeń; 

test; 

BN_W03 P6S_WG zna strukturę odwodów operacyjnych KSRG 

i ich zadania, organizację Unijnego 

Mechanizmu Ochrony Ludności i rolę, jaką w 

nim odgrywa PSP, poziomy dowodzenia, 

które funkcjonują w PSP, a także system 

wspomagania Decyzji PSP; 

test; 

BN_W05 P6S_WG zna zasady rozwiązywania sytuacji 

kryzysowych, na przykładzie wybranych 

przykładów oraz zależności współdziałania 

PSP i innych podmiotów zarządzania 

kryzysowego; 

test; 

 

 



 

UMIEJĘTNOŚCI 

BN_U03 P6S_UW potrafi zainicjować rozwiązanie konkretnych 

problemów wynikających z klęski żywiołowej 

i wystąpienia innych miejscowych zagrożeń; 

dyskusja; 

BN_U01 P6S_UW potrafi określić dokonać analizy i określić 

kryteria zadań w podstawowym obszarze 

zarządzania kryzysowego: planowanie-

reagowanie-odbudowa; 

dyskusja; 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

BN_K05 P6S KR odpowiedzialnie przygotowuje się do swojej 

pracy związanej z zarządzaniem 

kryzysowym; 

praca podczas zajęć; 

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 = 2 

inne  (konsultacje) = 2 

RAZEM: 64,5 

Liczba punktów  ECTS: 2 

w tym w ramach zajęć praktycznych: 2 

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 = 2 

inne  (konsultacje) = 2 

RAZEM: 64,5 

Liczba punktów  ECTS: 2 

w tym w ramach zajęć praktycznych: 2 

WARUNKI WSTĘPNE 

 

Brak 

TREŚCI 

PRZEDMIOTU 

 

 

Treści realizowane w formie bezpośredniej: 

• Ochrona przeciwpożarowa, Państwowa Straż Pożarna – czym jest? 

• Zadania Państwowej Straży Pożarnej podczas wystąpienia klęski żywiołowej lub innego 

miejscowego zagrożenia. 

• Podstawowe pojęcia: klęska żywiołowa, katastrofa naturalna, awaria techniczna, inne 

miejscowe zagrożenie. 

• Krajowy System Ratowniczo – Gaśniczy (KSRG) – struktura, organizacja. 

• Unijny Mechanizm Ochrony Ludności – wkład Polski w bezpieczeństwo Europy. 

• Odwody Operacyjne PSP – zadania, struktura. 

• Poziomy dowodzenia w PSP. 

 

Treści realizowane w formie e-learning: nie dotyczy 

LITERATURA  

OBOWIĄZKOWA 

 

Akty prawne: 

• Ustawa  z dnia 24 sierpnia 1991 r.  o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2018 r. poz. 620 tj.)  

• Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz.U.2018.0.1313 t.j.) 

• Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz.U.2018.0.1401 t.j.)  

• Ustawa z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski żywiołowej (Dz.U.2017.0.1897 t.j.) 

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3 lipca 2017 r. w sprawie 

szczegółowej organizacji krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego 

LITERATURA  

UZUPEŁNIAJĄCA  

• Pietrek G., System zarządzania kryzysowego. Diagnoza i kierunki doskonalenia, Difin, 2018.  

• Wiśniewski B., Falecki J., Kozioł J., Podejmowanie decyzji w sytuacjach kryzysowych, Wyższa 



Szkoła Policji w Szczytnie, 2017. 

• Nepelski M., Zarządzanie w sytuacjach kryzysowych, Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie, 2016. 

• Zieliński K.R., Ochrona ludności. Zarządzanie kryzysowe, Difin, 2017. 

• Skomra W., Zarządzanie kryzysowe - praktyczny przewodnik, Presscom, 2016. 

METODY 

NAUCZANIA 

 

W formie bezpośredniej:  

• dyskusja, praca w grupie, analiza wybranych przykładów działań PSP w sytuacjach 

kryzysowych; 

 

W formie e-learning: nie dotyczy 

POMOCE NAUKOWE rzutnik multimedialny, teksty źródłowe 

PROJEKT  Nie dotyczy 

FORMA  I WARUNKI 

ZALICZENIA  

Ćwiczenia – zaliczenie z oceną, test pisemny pytania zamknięte 

 


