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Koncepcja kształcenia 
 

I. CEL STUDIÓW PODYPLOMOWYCH 

Celem studiów podyplomowych „Przeszkolenie zawodowe przygotowujące do 

zajmowania stanowisk związanych z kierowaniem działaniami ratowniczymi” (SPK), zwanych 

dalej studiami, jest przygotowanie strażaków (funkcjonariuszy pożarnictwa) do zajmowania 

stanowisk oficerskich związanych z wypełnianiem funkcji kierowniczych dla realizacji 

dwojakiego rodzaju zadań. 

Pierwszym z nich są zadania o charakterze operacyjnym stanowiącym wsparcie działań 

ratowniczych. Drugą grupą są zadania władcze, wymagające od dowodzącego posiadania 

predyspozycji i umiejętności planowania, organizowania, kierowania i kontrolowania działań 

ratowniczych na poziomie taktycznym i strategicznym oraz nadzór nad kierowaniem 

interwencyjnym, względem sił ratowniczych Państwowej Straży Pożarnej i krajowego 

systemu ratowniczo-gaśniczego. 

 

II. ZASADY ORGANIZACJI STUDIÓW 

 

1. Organizacja studiów 

a) studia organizuje i prowadzi Szkoła Główna Służby Pożarniczej (SGSP) w formie 

niestacjonarnej, 

b) studia trwają dwa semestry, 

c) rozkład zajęć, formę i częstotliwość zjazdów ustala organizator studiów 

podyplomowych, 

d) realizacja programu studiów podyplomowych SPK umożliwia osiągnięcie przez 

uczestników tych studiów efektów uczenia się uwzględniających efekty uczenia się 

określone w charakterystykach drugiego stopnia Polskiej Ramy Kwalifikacji (PRK) na 

poziomie 6 kwalifikacji. 

2. Adresaci studiów podyplomowych 

a) strażacy PSP spełniający następujące wymagania: 

 posiadający mianowanie na stałe, 

 oraz posiadający: 

o tytuł zawodowy inżynier oraz ukończone przeszkolenie zawodowe 

przygotowujące do zajmowania stanowisk oficerskich w Państwowej Straży 

Pożarnej lub 

o tytuł zawodowy inżynier i dyplom ukończenia w Szkole Głównej Służby 

Pożarniczej studiów w zakresie inżynierii bezpieczeństwa w specjalności 

inżynieria bezpieczeństwa pożarowego wydany do dnia 30 września 2019 r. lub 

studiów na kierunku inżynieria bezpieczeństwa w zakresie bezpieczeństwa 

pożarowego wydany po dniu 30 września 2019 r. oraz kwalifikacje wymagane 

do wykonywania zawodu strażak, lub 

o wykształcenie wyższe oraz kwalifikacje wymagane do zajmowania stanowisk 

aspiranckich, 

 oraz zakwalifikowani przez Komendanta Głównego PSP do udziału 

w postępowaniu rekrutacyjnym na niniejsze studia, a następnie przyjęci na te 

studia w wyniku postępowania rekrutacyjnego prowadzonego w SGSP. 

b) strażacy innych jednostek ochrony przeciwpożarowej (JOP), w ramach limitu przyjęć 

dla innych jednostek ochrony przeciwpożarowej, określonego przez Komendanta 
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Głównego PSP w porozumieniu z Rektorem-Komendantem SGSP, spełniający 

następujące wymagania: 

o posiadający tytuł zawodowy inżynier i dyplom ukończenia w Szkole Głównej 

Służby Pożarniczej studiów w zakresie inżynierii bezpieczeństwa w specjalności 

inżynieria bezpieczeństwa pożarowego wydany do dnia 30 września 2019 r. lub 

studiów na kierunku inżynieria bezpieczeństwa w zakresie bezpieczeństwa 

pożarowego wydany po dniu 30 września 2019 r. oraz kwalifikacje wymagane 

do wykonywania zawodu strażak, lub 

o posiadający wykształcenie wyższe oraz kwalifikacje wymagane do zajmowania 

stanowisk aspiranckich. 

3. Dokumenty które powinien dostarczyć kandydat skierowany na studia: 

a) strażacy PSP: 

 formularz zgłoszeniowy (kwestionariusz osobowy) ze zdjęciem, 

 odpis lub potwierdzoną „za zgodność z oryginałem” kserokopię: 

o dyplomu potwierdzającego posiadanie tytułu zawodowego inżynier oraz 

świadectwa ukończenia przeszkolenia zawodowego przygotowującego do 

zajmowania stanowisk oficerskich w Państwowej Straży Pożarnej lub 

o dyplomu potwierdzającego posiadanie tytułu zawodowego inżynier i dyplomu 

ukończenia w Szkole Głównej Służby Pożarniczej studiów w zakresie inżynierii 

bezpieczeństwa w specjalności inżynieria bezpieczeństwa pożarowego wydany 

do dnia 30 września 2019 r. lub studiów na kierunku inżynieria bezpieczeństwa 

w zakresie bezpieczeństwa pożarowego wydany po dniu 30 września 2019 r. 

oraz świadectwa potwierdzającego kwalifikacje wymagane do wykonywania 

zawodu strażak, lub 

o dyplomu potwierdzającego posiadanie wyższego wykształcenia oraz 

świadectwa potwierdzającego posiadanie kwalifikacji wymaganych do 

zajmowania stanowisk aspiranckich. 

b) strażacy JOP, spełniający następujące wymagania: 

 formularz zgłoszeniowy (kwestionariusz osobowy) ze zdjęciem, 

 skierowanie od pracodawcy, 

 odpis lub potwierdzoną „za zgodność z oryginałem” kserokopię: 

o dyplomu potwierdzającego posiadanie tytułu zawodowego inżynier i dyplomu 

ukończenia w Szkole Głównej Służby Pożarniczej studiów w zakresie inżynierii 

bezpieczeństwa w specjalności inżynieria bezpieczeństwa pożarowego wydany 

do dnia 30 września 2019 r. lub studiów na kierunku inżynieria bezpieczeństwa 

w zakresie bezpieczeństwa pożarowego wydany po dniu 30 września 2019 r. 

oraz świadectwa potwierdzającego kwalifikacje wymagane do wykonywania 

zawodu strażak, lub 

o dyplomu potwierdzającego posiadanie wyższego wykształcenia oraz 

świadectwa potwierdzającego posiadanie kwalifikacji wymaganych do 

zajmowania stanowisk aspiranckich. 

 

III. WSKAZÓWKI METODYCZNE 

 

1. W ramach zajęć dydaktycznych można uaktualniać treści tematyczne i zagadnienia 

w wymiarze nie większym niż 15 % w stosunku do treści programowych. 

2. Realizacja programu kształcenia musi uwzględniać cele i efekty kształcenia, zakres 
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nauczania, szczegółowe zadania dydaktyczne przy wykorzystaniu najnowszych technik 

i narzędzi dydaktycznych. 

3. Zajęcia dydaktyczne realizowane są w formie wykładów i ćwiczeń, obejmujących 

również ćwiczenia laboratoryjne. Preferowane są ćwiczenia poświęcone analizie 

zdarzeń ratowniczych rzeczywistych i symulowanych. 

4. Uczestnictwo w zajęciach dydaktycznych jest obowiązkowe. Dopuszcza się nie więcej 

niż 15% nieobecności usprawiedliwionych. 

5. W celu ustalenia stopnia osiągnięcia przez uczestnika poszczególnych efektów uczenia 

się na studiach podyplomowych SPK prowadzący zajęcia dokonuje weryfikacji tych 

osiągnięć. Weryfikacja osiągnięć uczestnika studiów podyplomowych SPK ma miejsce 

z zastosowaniem skali ocen szczegółowych. 

6. W przypadku niezaliczenia danego przedmiotu przewidzianego w planie nauczania 

uczestnikowi przysługuje prawo do ubiegania się o dodatkowy termin zaliczenia, zgodnie 

z zasadami określonymi w regulaminie. 

 

IV. EGZAMIN KOŃCOWY 

 

1. Warunkiem ukończenia studiów jest zdanie egzaminu końcowego określonego 
w regulaminie studiów podyplomowych w SGSP w Warszawie. 

2. Warunkiem przystąpienia do egzaminu końcowego jest uzyskanie w ramach weryfikacji 
osiągnięć pozytywnych ocen ze wszystkich przedmiotów przewidzianych w planie 
nauczania. 

3. W przypadku, kiedy uczestnik otrzyma ocenę negatywną na egzaminie końcowym 
przysługuje mu poprawkowy egzamin końcowy, na zasadach określonych 
w regulaminie. 

 

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

W sprawach nieuregulowanych powyżej obowiązuje treść Regulaminu studiów 

podyplomowych w Szkole Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie. 
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Efekty uczenia się 
 

Kierunkowe efekty uczenia się 

Symbol efektu 
kierunkowego 

Kierunkowe efekty uczenia się odniesione do poszczególnych kategorii i 
zakresów 

WIEDZA – absolwent ZNA I ROZUMIE 

K_W01 
podstawy telekomunikacji, systemów i sieci telekomunikacyjnych oraz organizacji 
łączności i alarmowania w działaniach ratowniczych, a także do celów zarządzania 
kryzysowego 

K_W02 
zagadnienia o sposobach zabezpieczenia przeciwpożarowego oraz sposobach 
i środkach gaszenia pożarów, a także likwidacji skażeń 

K_W03 

zagadnienia obejmujące wymagania i rozwiązania dotyczące warunków ochrony 
przeciwpożarowej obiektów i terenów, w tym w szczególności związane z: 

 budową i działaniem technicznych systemów zabezpieczeń obiektów 
budowlanych, terenów i infrastruktury technicznej oraz infrastruktury krytycznej, 
a także wiedzę o wyrobach budowlanych i materiałach oraz zasadach ich doboru; 

 budową obiektów budowlanych oraz elementów tych obiektów i ich zachowaniem 
się w przypadku pożaru; 

 przygotowaniem obiektów i terenów do prowadzenia działań ratowniczo-
gaśniczych 

K_W04 
zagadnienia o zasadach planowania, organizowania, przewodzenia i kontrolowania 
działań 

K_W05 zagadnienia z zakresu ratowania zagrożonego życia, mienia i środowiska 

K_W06 zasady dowodzenia i kierowania akcjami ratowniczymi oraz gaśniczymi 

K_W07 

zagadnienia z zakresu organizowania i prowadzenia akcji ratowniczych 
i gaśniczych, w tym dotyczące wykorzystywania lub uwzględnienia w ich trakcie 
przyjętych w obiekcie budowlanym lub na terenie rozwiązań technicznych lub 
organizacyjnych 

K_W08 
zagadnienia z zakresu dowodzenia na poziomie taktycznym i z zakresu koordynacji 
działań służb 

K_W09 

zagadnienia w zakresie prawa krajowego i międzynarodowego dotyczącą ochrony 
ludności, zarządzania i reagowania kryzysowego, działań ratowniczych, ochrony 
przeciwpożarowej, ochrony środowiska, współpracy z administracją publiczną oraz 
międzynarodowej współpracy ratowniczej 

K_W10 
zagadnienia z zakresu zasad funkcjonowania PSP oraz krajowego systemu 
ratowniczo-gaśniczego i innych systemów ratowniczych 

K_W11 
zagadnienia z zakresu przepisów, oraz zasad i procedur obowiązujących w ochronie 
przeciwpożarowej, w tym dotyczących czynności kontrolno-rozpoznawczych 

K_W12 

zagadnienia dotyczące aspektów prawnych z zakresu praw i obowiązków 
kierującego działaniami ratowniczymi, stanu wyższej konieczności i stosowania 
w takich przypadkach Kodeksu Postępowania Administracyjnego i Kodeksu 
Karnego, współpracy z innymi służbami i inspekcjami oraz organami administracji 
publicznej 

UMIEJĘTNOŚCI – absolwent POTRAFI 

K_U01 
kontrolować przestrzeganie przepisów i zasad bezpieczeństwa, w tym kontrolować 
warunki pracy i standardy bezpieczeństwa 

K_U02 planować logistycznie z wykorzystaniem podstawowych zasad ekonomii 
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K_U03 

opracować dokumentacje związane z planami i organizacją działań ratowniczych, 
operacyjno-technicznym zabezpieczeniem terenu i obiektów, organizacją szkoleń 
i ćwiczeń, a także identyfikować systemy bezpieczeństwa technicznego obiektów, 
obszarów i infrastruktury krytycznej 

K_U04 
zorganizować działania ratownicze w sposób bezpieczny dla ratowników 
i ratowanych 

K_U05 skutecznie ograniczyć (minimalizować) skutki występujących zagrożeń 

K_U06 
podczas prowadzenia działań operacyjnych zidentyfikować i ocenić dynamiczne 
zagrożenia i potencjalne ryzyko 

K_U07 podczas działań ratowniczych podjąć i wyegzekwować decyzje 

K_U08 w sposób skuteczny komunikować się ze swoimi podwładnymi 

K_U09 napisać sprawozdanie z przeprowadzonych działań 

K_U10 
zastosować środki gaśnicze stosownie do powstałej sytuacji podczas działań 
ratowniczych 

K_U11 tworzyć plany ratowniczo- gaśnicze 

K_U12 
pracować samodzielnie i współpracować w zespole nad wyznaczonym zadaniem; 
jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo pracy własnej i zespołu 

K_U13 aktywnie uczestniczyć w pracy grupowej i kierować podwładnymi pracownikami 

K_U14 
przeprowadzać czynności kontrolno-rozpoznawcze, w tym sporządzać protokół 
z tych czynności 

K_U15 
czytać dokumentację projektową i techniczną obiektów budowlanych i terenów, 
w zakresie związanym z ochroną przeciwpożarową  

KOMPETENCJE – absolwent JEST GOTÓW DO 

K_K01 opisu i interpretacji wyników prac własnych 

K_K02 
formułowania wniosków i opinii na temat zagadnień z zakresu inżynierii 
bezpieczeństwa 

 

Objaśnienie oznaczeń: 

K (przed podkreślnikiem) — kierunkowe efekty uczenia się 

W — kategoria wiedzy 

U — kategoria umiejętności 

K (po podkreślniku) — kategoria kompetencji społecznych 

01, 02, 03 i kolejne — numer efektu uczenia się 
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Plan studiów 
 

Lp. Przedmiot 
Punkty 
ECTS 

Razem 
godz. 

W C L P 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 
Organizacja i funkcjonowanie 
systemów bezpieczeństwa 

2 5 5 
   

2 Środki gaśnicze i neutralizujące 3 11 5 
 

6 
 

3 Ewakuacja ludności 2 6 6 
   

4 
Przekaz informacji o zdarzeniu 
ratowniczym 

5 14 6 
 

8 
 

5 
Ochrona ppoż. obiektów budowlanych i 
terenów 

6 18 12 6 
  

6 Kierowanie działaniami ratowniczymi 17 52 26 26 
  

7 Strategiczne reagowanie ratownicze 6 20 8 
 

12 
 

8 Planowanie operacyjne 9 24 8 8 
 

8 

9 
Międzynarodowa współpraca 
ratownicza i humanitarna 

3 8 8 
   

10 Logistyka w ratownictwie 4 12 6 6 
  

11 
Działania ratownicze podczas klęsk 
żywiołowych 

3 10 10 
   

 
Razem 60 180 100 46 26 8 

W - wykłady,  C - ćwiczenia, L - ćwiczenia laboratoryjne, P - ćwiczenia projektowe 

 

Treści programowe 
 

1. Organizacja i funkcjonowanie systemów bezpieczeństwa 

Wykład 

Teoria bezpieczeństwa. Społeczne i eksperckie postrzeganie zagrożeń. Diagnoza systemów 

bezpieczeństwa w Polsce. Bezpieczeństwo narodowe, państwowe i wewnętrzne. Stany 

nadzwyczajne. Domeny bezpieczeństwa. System obronny państwa. Stan ochrony ludności w Polsce. 

Obrona cywilna w świetle prawa i praktyki. Planowanie cywilne. Sytuacja kryzysowa i kryzys. System 

zarządzania w sytuacjach kryzysowych. Fazy zarządzania kryzysowego. Zarządzanie progresywne. 

Zarządzanie konserwatywne. Poziomy reagowania. Rola, organizacja i funkcjonowanie służb 

specjalnych i ratowniczych w systemie bezpieczeństwa. Współpraca cywilno-wojskowa. Powszechny 

system informowania, ostrzegania i alarmowania. 

2. Środki gaśnicze i neutralizujące 

Wykład 

Kryteria doboru środków gaśniczych. Ogólne warunki skuteczności różnych środków gaśniczych. 

Metody szacowania potrzebnej wydajności prądów wody na podstawie mocy cieplnej pożaru. Metody 

ograniczania zużycia wody przy gaszeniu pożarów. Wykorzystanie charakterystyki środków 

pianotwórczych do obliczania skutecznej intensywności podawania. Obliczanie zapasu środka. 

Wpływ sposobu podawania i rodzaju piany na zdolności izolowania powierzchni cieczy 

węglowodorowych i polarnych. Warunki tworzenia się filmu wodnego i warstwy żelowej. 

Wykorzystanie informacji producenta dotyczących środków pianotwórczych. Praktyczne 

zastosowania proszków i gazów w działaniach ratowniczych. Ograniczenia w zastosowaniach 

proszków BC i ABC. Zagrożenia związane z pożarami grup D i F i praktyczne możliwości ich 

gaszenia. Właściwości hydrofilowe i hydrofobowe sorbentów. Obliczanie porowatości i teoretycznej 
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zdolności chłonącej sorbentów. Rzeczywista zdolność chłonąca. Wpływ wody na zdolność 

wchłaniania węglowodorów przez sorbenty uniwersalne. Zastosowanie specjalnych sorbentów 

wiążących ciecze niebezpieczne. 

Ćwiczenia laboratoryjne 

Badania wpływu dodatków do wody na kąt graniczny zwilżania powierzchni zwęglonych. Badanie 

zdolności do zwilżania przez zanurzenie dla roztworów środków pianotwórczych typu A, S, FP, AFFF 

oraz zwilżaczy. Analiza różnic w dynamice wyciekania pian typu S, AFFF oraz FP. Badanie 

warunków tworzenia się filmu wodnego i zdolności samouszczelniania pian typu AFFF i FFFP. 

Warunki tworzenia się warstwy żelowej po podaniu piany typu AR na powierzchnię cieczy polarnej. 

Badanie praktycznej zdolności chłonącej oleju przez sorbenty uniwersalne i hydrofobowe 

w obecności wody. Praktyczne działanie specjalnych sorbentów wiążących ciecze. 

3. Ewakuacja ludności 

Wykład 

Dobór czynności ratowniczych przy ewakuacji ludzi i mienia z obiektów i stref zagrożonych. 

Przygotowanie do podejmowania decyzji o wyznaczeniu założonego celu przy maksymalnym 

bezpieczeństwie ratownika i ratowanego. Ewakuacja osób podczas awarii infrastruktury technicznej. 

Zasady współdziałania jednostek ratowniczych różnych służb. Podział i dobór sprzętu do ewakuacji 

w odniesieniu do wysokości budynków. Wykorzystanie ratownictwa wysokościowego do ewakuacji 

ludzi – zasady bezpieczeństwa, sprzęt, metody działania. Metody prowadzenia ewakuacji osób 

w przypadku zawałów i zasypów – lokalizacja osób, przygotowanie jednostek PSP do takich działań. 

Metody i możliwości ewakuacji osób z obiektów budowlanych i terenów – wykorzystanie 

dokumentacji technicznej i funkcjonalnej, zapoznanie z typowymi rozwiązaniami technicznymi 

wpływającymi na procesy ewakuacji. Inżynierskie modelowanie warunków bezpiecznej ewakuacji 

z budynków – szczegółowa analiza zagadnienia. Wykorzystanie dźwigów do ewakuacji osób 

z  budynków. 

4. Przekaz informacji o zdarzeniu ratowniczym 

Wykład 

Współdziałanie kierującego działaniem ratowniczym ze środkami masowego przekazu oraz organami 

władzy publicznej, w tym praca rzecznika prasowego: wybrane elementy prawne, organizacyjne 

i komunikacyjne. 

Ćwiczenia laboratoryjne 

Tworzenie i prezentacja (w wirtualnym portalu internetowym jednostek organizacyjnych PSP 

i symulatorze studia TV) wybranych form przekazu informacji oraz przygotowanie i przeprowadzenie 

konferencji prasowej w symulowanych warunkach zdarzeń ratowniczych. 

5. Ochrona ppoż. obiektów budowlanych i terenów 

Wykład 

System przepisów techniczno-budowlanych, przeciwpożarowych i polskich norm, uzyskiwanie 

odstępstw od przepisów na etapie projektowania i eksploatacji obiektów budowlanych, 

w szczególności budynków. Funkcje elementów obiektów budowlanych w pożarze, ze szczególnym 

uwzględnieniem budynków. Konstrukcje obiektów budowlanych, odporność ogniowa i jej 

podwyższanie na przykładzie budynków. Podział na strefy pożarowe. Zasady projektowania i doboru 

rozwiązań technicznych przegród budowlanych. Zasady doboru i projektowania dźwigów dla ekip 

ratowniczych. Systemy zamknięć przeciwpożarowych. Podstawowe elementy konstrukcyjne 

z uwzględnieniem ich funkcji w pracy ustroju budowlanego. Materiały i wyroby do wykonywania 

elementów konstrukcyjnych, wydzielających oraz wykończenia wnętrz. Przyczyny awarii i katastrof 

budowlanych. Zasady organizacji akcji oraz taktyka działań ratowniczych podczas awarii i katastrof 

budowlanych. Ustalenie podstawowych przyczyn awarii i katastrof budowlanych. Zasady diagnostyki 

i  metody oceny stanu technicznego obiektu budowlanego. Doraźne metody zabezpieczenia 

uszkodzonych elementów i obiektów budowlanych podczas akcji z udziałem PSP na przykładzie 

budynków. Awarie, uszkodzenia i katastrofy budynków: statystyki, przykłady wybranych katastrof 

budowlanych z udziałem PSP. Przygotowanie obiektów budowlanych i terenów do prowadzenia 
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działań ratowniczo-gaśniczych. Przeciwpożarowe zabezpieczenia techniczno-budowlane w zakresie 

zapewnienia bezpiecznych warunków ewakuacji osób oraz bezpieczeństwa ekip ratowniczych. 

Wymagania przeciwpożarowe dla budynków w aspekcie różnych scenariuszy rozwoju pożaru. Wpływ 

zastosowanych stałych urządzeń gaśniczych na sposób prowadzenia akcji ratowniczo-gaśniczych. 

Sposób postępowania w trakcie ewakuacji z zastosowaniem urządzeń przeciwpożarowych (np. 

dźwiękowych systemów ostrzegawczych i urządzeń zabezpieczających przed zadymieniem). Inne 

warunki ochrony przeciwpożarowej obiektu budowlanego.  

Przygotowanie i przeprowadzanie czynności kontrolno-rozpoznawczych w obiekcie i na terenie 

(w szczególności w celu rozpoznawania zagrożeń, przygotowania do działań ratowniczych, jak 

również realizacji nadzoru nad przestrzeganiem przepisów przeciwpożarowych), w tym sporządzanie 

protokołów z tych czynności. Czytanie dokumentacji projektowej i technicznej obiektów budowlanych 

i terenów, w zakresie związanym z ochroną przeciwpożarową. Działania pokontrolne (realizowane 

przez komórki kontrolno-rozpoznawcze). 

Ćwiczenia 

Przygotowanie i przeprowadzanie czynności kontrolno-rozpoznawczych w obiekcie i na terenie, 

w tym sporządzanie protokołów z tych czynności. Czytanie i posługiwanie się dokumentacją 

projektową i techniczną obiektów budowlanych i terenów, w zakresie związanym z ochroną 

przeciwpożarową. 

6. Kierowanie działaniami ratowniczymi 

Wykład 

Prawa i obowiązki kierującego działaniem ratowniczym. Zasady przejmowania kierowania. Działania 

w stanie wyższej konieczności. Warunki odstąpienia od zasad uznanych powszechnie za bezpieczne. 

Proces wypracowywania zamiaru taktycznego i decyzji kierującego działaniem ratowniczym. Kryteria 

dopuszczalnego ryzyka dla ratownika. Kierowanie działaniami ratowniczymi na poziomach 

interwencyjnym, taktycznym i strategicznym. Zakres zadań, specyfika struktury organizacji, 

kompetencje i korelacje pomiędzy zarządzającymi na poszczególnych poziomach kierowania. 

Współpraca ratownicza i zakres współdziałania w ramach KSRG i z innymi podmiotami oraz 

służbami. Wspomaganie procesu kierowania przez stanowiska kierowania, punkty alarmowe i CPR. 

Metodyki pracy dyżurnych operacyjnych stanowiska kierowania. Struktury, organizacja i zadania 

sztabów dla działań ratowniczych. Metodyka oceny przebiegu działań ratowniczych. Zasady 

organizacji działań ratowniczych. Budowa struktury kierowania na obszarze działań ratowniczych. 

Zasady rozpoznawania i identyfikacji zagrożeń, zabezpieczenia strefy działań ratowniczych 

i oznakowania strefy zagrożenia oraz ustanawiania priorytetowych czynności. Technologie, metody, 

sposoby postępowania, procedury ratownicze, taktyka działania. Zasady określenia parametrów 

systemu zaopatrzenia w wodę. Zapewnienie dostatecznej ilości wody do gaszenia pożaru. 

Prowadzenie akcji ratowniczej w wybranych zakładach produkcyjnych z uwzględnieniem 

zabezpieczeń technologicznych (m.in. przetwórstwo, magazynowanie ropy naftowej, gazu, 

urządzenia gaśnicze i zabezpieczające wybrane procesy technologiczne). Operacyjne elementy 

zabezpieczenia przeciwpożarowego kompleksów leśnych i ich wykorzystanie taktyczne podczas 

gaszenia pożarów lasu. Organizacja łączności na potrzeby prowadzenia dużych akcji ratowniczo-

gaśniczych – zasady organizacji łączności na potrzeby KDR na poziomie interwencyjnym, taktycznym 

i strategicznym. Organizacja łączności w specyficznych warunkach środowiskowych (las, teren gęsto 

zabudowany, teren górzysty). Organizacja i funkcjonowanie systemów powiadamiania ratunkowego 

(organizacja CPR). Rola stanowisk kierowania i punktów alarmowych w systemie łączności KSRG. 

Systemy nawigacyjne – zasada działania i zastosowanie w jednostkach ochrony ppoż. Dokumentacja 

z prowadzonych działań ratowniczych. 

Ćwiczenia 

Projektowanie organizacji działań ratowniczych z budową struktur kierowania na poziomie 

interwencyjnym, taktycznym i strategicznym realizowanym w strefie zagrożenia lub w strefie działań 

ratowniczych, taktycznym realizowanym na granicy stref i strategicznym. Planowanie współpracy 

służb wiodących i pomocniczych w ramach działań ratowniczo-gaśniczych. Ocena poprawności 
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realizacji zasad i procedur ratowniczych ujętych w planach ratowniczych. Badanie rodzaju i zasięgu 

zagrożenia oraz ewentualnego stopnia ryzyka planowanego działania ratowniczego. Dobór 

optymalnych koncepcji realizacji działań ratowniczych. Koncepcje gaszenia pożarów lasu w oparciu 

o siły gaśnicze z terenu powiatu z wykorzystaniem operacyjnych elementów zabezpieczenia 

przeciwpożarowego kompleksów leśnych. Dokumentacja z prowadzonych działań ratowniczych. 

7. Strategiczne reagowanie ratownicze 

Wykład 

Planowanie reagowania ratowniczego na dużą skalę w zarządzaniu kryzysowym. Organizacja 

kierowania strategicznego w ksrg. Organizacja przedsięwzięć ewakuacyjnych i innych humanitarnych 

ochrony zagrożonej ludności, mienia i środowiska. Zasady dowodzenia siłami wojewódzkiego 

i centralnego odwodu operacyjnego. Koordynacja i współdziałanie działania różnych służb 

i podmiotów w działaniach ratowniczych. Szczególne zadania sztabu. Możliwości doraźnego 

pozyskiwania wsparcia na potrzeby działań ratowniczych z zasobów gospodarki narodowej. Studium 

przypadku zdarzeń długotrwałych. 

Ćwiczenia laboratoryjne 

Ćwiczenia w opracowywaniu planistycznych rozwiązań etapów organizowania i angażowania sił do 

przedsięwzięć reagowania dla różnych sytuacji kryzysowych. Ćwiczenia w wypracowywaniu 

wariantów sposobów użycia oraz angażowania sił i środków ratowniczych w ramach prac 

przedstawiciela PSP w zespole zarządzania kryzysowego. Ćwiczenia taktyczne dla kierujących 

działaniami ratowniczymi i sztabów w zarządzaniu zasobami ratowniczymi o sile ponad batalionu 

w warunkach symulowanych. Ćwiczenia grupowe, sztabowe, dowódcze i dowódczo-sztabowe 

w oparciu o zadane scenariusze zdarzeń. Zarządzanie zasobami ratowniczymi podczas klęsk 

żywiołowych. Rozwiązywanie zadań kierowania, koordynowania i zabezpieczenia działań 

ratowniczych na poziomie strategicznym kierowania KSRG. 

8. Planowanie operacyjne 

Wykład 

Charakterystyka operacyjno-taktyczna, zakres i możliwości organizacji, struktur, systemów 

i podmiotów. Stanowiska kierowania komendantów PSP na obszarze powiatu, województwa i kraju. 

Punkty alarmowania w jednostkach ochrony przeciwpożarowej. Dokumentacja działań ratowniczych 

oraz dokumentacja funkcjonowania KSRG. Procedura oceny stanu gotowości operacyjnej 

i podwyższonej gotowości operacyjnej. Sieć podmiotów KSRG i ich obszarów chronionych. System 

dysponowania sił i środków do działań ratowniczych. Inspekcje gotowości operacyjnej podmiotów 

KSRG. 

Ćwiczenia 

Dokonywanie analizy funkcjonowania KSRG na terenie powiatu. Weryfikowanie procedur 

ratowniczych dla rodzaju działań ratowniczych i dla obiektu chronionego. Dokonywanie analizy 

i oceny działań ratowniczych. Analiza i ocena ryzyka pracy ratownika podczas działań przy różnych 

zdarzeniach. 

Ćwiczenia projektowe 

Opracowanie analiz zagrożeń na terenie miasta/powiatu. Tworzenie analiz zabezpieczenia 

operacyjnego miasta/ powiatu. Opracowanie elementów powiatowego planu ratowniczego. 

Sporządzanie sieci podmiotów KSRG wraz z obszarami chronionymi oraz ocena ich efektywności. 

Przygotowanie i aktualizacja danych dotyczących gotowości operacyjnej i podwyższonej gotowości 

operacyjnej. Opracowanie lokalnych zasad powiadamiania, alarmowania i współdziałania podmiotów 

podczas działań ratowniczych. Organizacja przemieszczania sił i środków do czasowych miejsc 

stacjonowania. Ocena zakresu i możliwości różnych podmiotów o charakterze ratowniczym na 

terenie powiatu. Ocena przebiegu i efektów działań ratowniczych, szkoleń i ćwiczeń ratowniczych. 

9. Międzynarodowa współpraca ratownicza i humanitarna 

Wykład 

Umowy międzynarodowe o charakterze bilateralnym dotyczące ratownictwa. Transgraniczne 

działania ratownicze. Współpraca w zakresie międzynarodowej pomocy ratowniczej i humanitarnej 
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prowadzonej pod auspicjami Unii Europejskiej, Organizacji Narodów Zjednoczonych i NATO, w tym 

INSARAG. Procedury przyjmowania i udzielania międzynarodowej pomocy ratowniczej, humanitarnej 

lub eksperckiej. Działania ratownicze w ramach Unijnego Mechanizmu Ochrony Ludności. 

Stanowisko Kierowania Komendanta Głównego PSP - międzynarodowy punkt kontaktowy w ramach 

Unii Europejskiej, Organizacji Narodów Zjednoczonych i NATO. Wymagana dokumentacja przy: 

występowaniu o międzynarodową pomoc ratowniczą, humanitarną i ekspercką, powiadamianiu 

o awariach lub innych zagrożeniach. Dokumentacja wymagana przy wysyłaniu i przyjmowaniu 

międzynarodowej pomocy ratowniczej lub humanitarnej (procedury, wytyczne, itp.). 

10. Logistyka w ratownictwie 

Wykład 

Logistyka w optymalizacji procesów gospodarczych. Realizacja zadań logistyki. Modele i metodyki 

kierowania systemem logistycznym. Zasady sprawnego i efektywnego sterowania przepływami 

materiałów i wyrobów. Gospodarowanie potencjałem osobowym i sprzętowym instytucji. Procesy 

finansowania. Redukcja kosztów magazynowania, zaopatrywania oraz eksploatacji potencjału 

ratowniczego. Logistyka w administracji publicznej oraz w podmiotach ratowniczych. Instrument 

świadczenia osobistego i rzeczowego na rzecz obrony i ochrony. Zabezpieczenie potrzeb 

logistycznych PSP na czas zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny - Program 

Mobilizacji Gospodarki, Rezerwy Państwowe Gospodarcze. Instrument świadczenia osobistego 

i rzeczowego na rzecz obrony i ochrony. 

Ćwiczenia 

Zabezpieczenie materiałowe i techniczne podmiotów ratowniczych. Projektowanie harmonogramów 

akcji ratowniczych. Planowanie realizacji zadań logistycznych. Koordynacja zabezpieczenia 

logistycznego w ramach KSRG. Wsparcie logistyczne odwodów operacyjnych w oparciu o krajowe 

bazy sprzętu logistycznego. 

Logistyka w optymalizacji procesów gospodarczych. Realizacja zadań logistyki. Modele i metodyki 

kierowania systemem logistycznym. Projektowanie łańcucha dostaw. Zasady sprawnego 

i efektywnego sterowania przepływami materiałów i wyrobów. Gospodarowanie potencjałem 

osobowym i sprzętowym instytucji. Procesy finansowania. Redukcja kosztów magazynowania, 

zaopatrywania oraz eksploatacji potencjału ratowniczego. Logistyka w administracji publicznej oraz 

w podmiotach ratowniczych. 

11. Działania ratownicze podczas klęsk żywiołowych 

Wykład 

Typologia zagrożeń naturalnych. Przyczyny, skutki, ryzyko i statystyka występowania klęsk 

żywiołowych na terenie kraju. Stan zorganizowania systemu przeciwdziałania i likwidacji skutków 

klęsk żywiołowych z udziałem reagowania ratowniczego. Zasady działania podmiotów 

uczestniczących w zadaniach przeciwdziałania powodzi i innych klęsk żywiołowych. Organizacja 

systemu zabezpieczenia logistycznego działań przeciwpowodziowych na obszarze lokalnym. Zasady 

zabezpieczenia logistycznego i źródła pozyskiwania zasobów logistycznych na obszarze chronionym. 

Zasady dysponowania sprzętem i materiałami w czasie działań związanych z klęskami żywiołowymi. 

Skład i zadania grupy zabezpieczenia logistycznego podczas działań wielkoprzestrzennych. 

Procedury działania ratowniczego i zasady udziału podmiotów KSRG, pododdziałów Sił Zbrojnych RP 

i policji w zapobieganiu skutkom klęsk żywiołowych lub ich usuwaniu. Planowanie i zasady 

organizacji ewakuacji ludności, zwierząt i mienia osób z terenów objętych klęską żywiołową. 

 
Sposoby weryfikacji i oceny efektów uczenia się 

Typ zajęć Sposoby weryfikacji zakładanych efektów uczenia się 

wykład  egzamin, kolokwium, test 

ćwiczenia  kolokwium, test, udział w dyskusji, aktywność 

ćwiczenia laboratoryjne wejściówka, wyjściówka, sprawozdanie, test 

ćwiczenia projektowe obrona projektu 

 


