
AKADEMIA WSB 

Kierunek studiów: Bezpieczeństwo narodowe 

Przedmiot: Opracowywanie planów działań ratowniczych dla powiatów i przedsiębiorstw. Analiza dokumentów 

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)* 
     16ćw 

Studia niestacjonarne 

(w/ćw/lab/pr/e) 
     16ćw 
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Ćwiczenia 

CELE PRZEDMIOTU 

 

Nabycie umiejętności opracowania planów działań ratowniczych dla powiatów i przedsiębiorstw. 

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

uczenia się Efekt kierunkowy PRK 

WIEDZA 

BN_W04 P6U_W Student zna podstawy prawne, z których 

wynika konieczność opracowania planów 

ratowniczych dla powiatów i przedsiębiorstw.  

• Realizacja odpowiednich zadań 
ćwiczeniowych, praca w grupach. 

BN_W01 

BN_W03 

P6U_W 

P6U_W 

Student zna i rozumie pojęcia „plan 

ratowniczy wewnętrzny”, „plan ratowniczy 

zewnętrzny”. Rozumie potrzebę 

przygotowania przedmiotowych 

dokumentów. 

• Realizacja odpowiednich zadań 
ćwiczeniowych, praca w grupach. 

BN_W05 P6U_W Student zna strukturę przedmiotową 

wewnętrznych i zewnętrznych planów 

ratowniczych. 

• Realizacja odpowiednich zadań 
ćwiczeniowych, praca w grupach. 

UMIEJĘTNOŚCI 

BN_U01 

BN_U03 

P6U_U 

P6U_U 

Student potrafi dobrać i zastosować 

(wykorzystać) odpowiednie akty prawne jako 

źródła tworzenia planów ratowniczych dla 

powiatów i przedsiębiorstw 

• Realizacja odpowiednich zadań 
ćwiczeniowych, praca w grupach. 

BN_U01 P6U_U Student potrafi dobierać źródła i pochodzące 

z nich informacje, dokonuje ich analizy  i 

oceny w celu sformułowania i rozwiązania 

praktycznych problemów z obszaru 

zarządzania kryzysowego. 

• Realizacja odpowiednich zadań 
laboratoryjnych, praca w grupach. 

BN_U02 

BN_U05 

BN_U08 

 

P6U_U 
P6U_U 
P6U_U 

Student potrafi samodzielnie i w grupie 

opracować plan ratowniczy dla powiatu lub 

przedsiębiorstwa  

• Realizacja odpowiednich zadań 
laboratoryjnych, praca w grupach. 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

BN_K02 

BN_K04 

P6U_K 

P6U_K 

 

 

 

Absolwent jest gotów uznawania roli wiedzy 

w rozwiązywaniu problemów poznawczych z 

zakresu ochrony przeciwpożarowej Ponadto 

jest gotów do aktywnego uczestnictwa w 

opracowaniu i wdrażaniu dokumentów  

związanych  z bezpieczeństwem 

pożarowym. 

• Sprawdzenie zaangażowania 
poszczególnych członków grupy 
 i analitycznego, krytycznego 
myślenia. 



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 zaliczenia/egzaminu = 22 

realizacja zadań projektowych = 

e-learning = 

zaliczenie/egzamin =2 

inne  (konsultacje) = 2 

RAZEM:64,5 

Liczba punktów  ECTS:2,5 

w tym w ramach zajęć praktycznych: 

Niestacjonarne 

udział w wykładach =  

udział w ćwiczeniach = 16 

przygotowanie do ćwiczeń = 22,5 

przygotowanie do wykładu =  

przygotowanie do zaliczenia/egzaminu = 22 

realizacja zadań projektowych = 

e-learning = 

zaliczenie/egzamin =2 

inne  (konsultacje) = 2 

RAZEM:64,5 

Liczba punktów  ECTS:2,5 

w tym w ramach zajęć praktycznych: 

WARUNKI WSTĘPNE 

 

Podstawy funkcjonowania systemy zarządzania kryzysowego w Polsce 

TREŚCI 

PRZEDMIOTU 

 

 

 

Treści realizowane w formie bezpośredniej:  

• Omówienie źródeł prawnych związanych z koniecznością opracowania planów ratowniczych,  
w tym: 
- omówienie wybranych przepisów zawartych w Prawie ochrona środowiska, 
 - omówienie wybranych przepisów zawartych w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych 
i Administracji z dnia 3 lipca 2017 r. w sprawie szczegółowej organizacji KSRG 

• Omówienie rozporządzenia Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji  
z dnia 8 czerwca 2016 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać plany operacyjno-
ratownicze, z uwzględnieniem podmiotowych i przedmiotowych  wymagań dla planów 
ratowniczych wewnętrznych i zewnętrznych  

• Analiza rzeczywistych planów ratowniczych opracowanych przez KP PSP  oraz podmioty 
gospodarcze 

• Opracowanie dokumentu wzorcowego planu ratowniczego 
Treści realizowane w formie e-learning: nie dotyczy 

LITERATURA  

OBOWIĄZKOWA 

 

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 8 czerwca 2016 r.  
w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać plany operacyjno-ratownicze 

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

• Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 

LITERATURA  

UZUPEŁNIAJĄCA  

• Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym 

METODY 

NAUCZANIA 

 

W formie bezpośredniej: 

• Wprowadzenie teoretyczne z zastosowaniem rzutnika multimedialnego, 

• Prezentacje demo prezentujące zastosowanie odpowiednich narzędzi, technologii, a następnie 

wykonywanie zadań na komputerach samodzielnie i pod nadzorem ze wskazówkami 

prowadzącego. 

 

W formie e-learning: nie dotyczy 

POMOCE NAUKOWE Prezentacje multimedialne 

PROJEKT  Nie dotyczy 

FORMA  I WARUNKI 

ZALICZENIA  

• Opracowanie planu ratowniczego w grupach na podstawie informacji i dokumentów 
zaprezentowanych na zajęciach. Warunkiem zaliczenia jest uzyskanie pozytywnej oceny z 
przygotowanego zadania 

• Warunkiem uzyskania zaliczenia jest zdobycie pozytywnej oceny ze wszystkich form zaliczenia 
przewidzianych w programie zajęć z uwzględnieniem kryteriów ilościowych oceniania 
określonych w Ramowym Systemie Ocen Studentów w Akademii WSB. 

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


