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KARTA PRZEDMIOTU

I. Dane podstawowe

Nazwa przedmiotu Systemy ratownictwa
Nazwa przedmiotu w języku angielskim Rescue Systems
Kierunek studiów Bezpieczeństwo narodowe
Poziom studiów (I, II, jednolite magisterskie) I
Forma studiów (stacjonarne, niestacjonarne) stacjonarne
Dyscyplina
Język wykładowy Język polski

Koordynator przedmiotu/osoba odpowiedzialna
Mgr Maciej Bartoszewski

Forma zajęć (katalog
zamknięty ze słownika)

Liczba godzin semestr Punkty ECTS

wykład 2
konwersatorium 30 2
ćwiczenia
laboratorium
warsztaty
seminarium
proseminarium
lektorat
praktyki
zajęcia terenowe
pracownia dyplomowa
translatorium
wizyta studyjna

Wymagania wstępne Podstawowa wiedza na temat funkcjonowania organów administracji 
publicznej sektora bezpieczeństwa Państwa.

II. Cele kształcenia dla przedmiotu

Zapoznać z działalnością instytucji o profilu ratowniczym oraz wspomagającym działania ratownicze 
wchodzących w skład systemów bezpieczeństwa kraju.
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III. Efekty uczenia się dla przedmiotu wraz z odniesieniem do efektów kierunkowych

Symbol Opis efektu przedmiotowego Odniesienie do
efektu kierunkowego

WIEDZA
W_01 Absolwent rozumie istotę oraz uwarunkowania bezpieczeństwa 

państwa zarówno w skali lokalnej, ogólnopaństwowej, jak i 
międzynarodowej.

K_W01

W_02 Absolwent posiada wiedzę na temat funkcjonowania systemu 
bezpieczeństwa państwa.

K_W02

UMIEJĘTNOŚCI

U_01
Absolwent wykorzystując posiadaną wiedzę teoretyczną potrafi 
rozwiązać konkretne problemy związane z bezpieczeństwem 
narodowym, prognozować działania zapewniające państwu 
bezpieczeństwo oraz przewidywać skutki tychże działań.

K_U01

KOMPETENCJE SPOŁECZNE
K_01 Absolwent jest przygotowany do zarządzania zespołem osób w 

sytuacjach kryzysowych.
K_K02

K_02 Absolwent posiada wiedzę w zakresie bezpieczeństwa, która 
może być wykorzystywana w praktyce związanej z działalnością 
społeczną, pracą w administracji czy w sferze gospodarczej.

K_KO1

IV. Opis przedmiotu/ treści programowe

W wyniku kształcenia student powinien znać zasady organizacji i funkcjonowania podmiotów 
wchodzących w skład systemu ratownictwa w Polsce. Student powinien zdobyć wiedzę o zasadach 
współpracy z jednostkami współpracującymi z systemem Państwowe Ratownictwo Medyczne oraz 
innymi jednostkami realizującymi zadania z zakresu ratownictwa medycznego, a także służbami 
porządku publicznego. 

Treści programowe:
1. System Ratownictwa Państwowego. Struktura i obowiązujące przepisy prawne.
2. Działalność Polskiego Czerwonego Krzyża oraz Harcerskich organizacji ratowniczych.
3. Wojskowa Służba Zdrowia.
4. Ratownictwo wodne (WOPR i SAR).
5. Ratownictwo górskie (TOPR i GOPR).
6. SANEPID, Państwowa Inspekcja Ochrony Środowiska.
7. Krajowy System Ratowniczo – Gaśniczy (OSP i PSP).
8. Górnicze Pogotowie Ratunkowe – organizacja i działanie.
9. Lotnicze Pogotowie Ratunkowe – organizacja i działanie.
10.Wojewódzkie Sztaby Zarządzania Kryzysowego i Obrona cywilna.

V. Metody realizacji i weryfikacji efektów uczenia się
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Symbol
efektu

Metody dydaktyczne
(lista wyboru)

Metody weryfikacji
(lista wyboru)

Sposoby dokumentacji
(lista wyboru)

WIEDZA
K_U04 Wykład konwersatoryjny Kolokwium / Test /

Sprawdzian pisemny
Uzupełnione i ocenione

kolokwium / Test /
Sprawdzian pisemny

UMIEJĘTNOŚCI
K_K01 
K_K02

Wykład konwersatoryjny
Metoda problemowa PBL 
(Problem-Based Learning)

Prezentacja Karta oceny prezentacji

KOMPETENCJE SPOŁECZNE
K_W02 
K_W03

Dyskusja 
Wykład konwersatoryjny

Kolokwium / Test /
Sprawdzian pisemny

Uzupełnione i ocenione 
kolokwium / Test / 
Sprawdzian pisemny

VI. Kryteria oceny, wagi…

Zaliczenie odbędzie się na podstawie ocen cząstkowych wystawianych przez prowadzącego:

- 2 kolokwia  w formie pisemnej obejmujące treści programowe przedmiotu.

- Ocena z prezentacji.

Dopuszcza się jednorazową nieobecność bez konieczności usprawiedliwienia się u prowadzącego. 
Powyżej jednej nieobecności  usprawiedliwienie zajęć odbywa się poprzez podanie do Dziekana z 
udokumentowanym powodem nieobecności.
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VII. Obciążenie pracą studenta

Forma aktywności studenta Liczba godzin
Liczba godzin kontaktowych z nauczycielem 30

Liczba godzin indywidualnej pracy studenta 30

VIII. Literatura

Literatura podstawowa

Ustawa z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym z późn. zm.

Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej z późn. zm.

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej.

Literatura uzupełniająca
Kosydar-Bochenek J., Ozga D., Szymańska J., Lewandowski B. [2012], System ratownictwa 
medycznego na świecie a system polski, „Zdrowie Publiczne”, nr 122(1).
Bem A. [2015], Organizacja i finansowanie ratownictwa medycznego, Prace Naukowe Uniwersytetu 
Medycznego we Wrocławiu, nr 319, Wrocław.
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