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Ratownictwo i zasady ewakuacji Nazwa modułu kształcenia 
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Tytuł / stopień, imię i 
nazwisko osoby 
odpowiedzialnej 

Paweł Krzaczek - dr inż. 

Jednostka oferująca moduł Katedra Energetyki i Środków Transportu 

Cel modułu Celem przedmiotu jest przekazanie studentom podstawowej wiedzy w zakresie 
ratownictwa i zasad ewakuacji ludzi, zwierząt i mienia. Omówiony zostanie Krajowy 
System Ratowniczo-Gaśniczy oraz służby i podmioty ratownicze stanowiące ten 
system. Szczególny nacisk zostanie położony na zagadnienia związane z 
ratownictwem medycznym, drogowym oraz w budynkach. Ponadto zostaną 
omówione zasady postępowania prewencyjnego i w czasie wystąpienia zagrożeń 
dotyczące ewakuacji. 

Treści modułu kształcenia – 
zwarty opis ok. 100 słów. 

Przedmiot obejmuje zagadnienia nakreślone programem. W ramach tego 
przedmiotu realizowane są zagadnienia z zakresu działalności służb i podmiotów  
ratowniczych wchodzące w skład Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego oraz 
podmiotów współpracujących z KSRG. Omówiona zostanie problematyka związana z 
zasadami zapewnienia bezpieczeństwa sobie i poszkodowanym w czasie zdarzeń; 
zasadami udzielania pierwszej pomocy. Zwrócona zostanie uwaga na procedury 
ratowniczo-gaśnicze i możliwości taktyczno – techniczne sprzętu przeznaczonego do 
tych działań. Ponadto przeanalizowane zostaną zagadnienia związane z 
procedurami ewakuacji, ze szczególnym uwzględnieniem problemów ewakuacji 
ludzi, zwierząt i mienia z zabudowań. 

Zalecana lista lektur lub 
lektury obowiązkowe 

Ratownictwo medyczne w Polsce - Ustawa o Państwowym Ratownictwie 
Medycznym / red. Juliusz Jakubaszko, Andrzej Ryś. Kraków : Zdrowie i Zarządzanie, 
2002 
Ratownictwo medyczne w Polsce : komentarz do Ustawy z dnia 8 września 2006 r. o 
Państwowym Ratownictwie Medycznym / Robert Gałązkowski ; Ministerstwo Spraw 
Wewnętrznych i Administracji. Departament Zarządzania Kryzysowego i Spraw 
Obronnych. 
Ramowe wytyczne Komendanta Głównego PSP dotyczące Krajowego Systemu 
Ratowniczo-Gaśniczego – wersje aktualne 

Planowane 
formy/działania/metody 
dydaktyczne 

omawianie zagadnień w oparciu o schematy i ilustracje, prezentacje multimedialne 
wybranych zjawisk i zagadnień, case study, ćwiczenia w zakresie interpretacji 
danych, analiza dokumentacji technicznej w małych grupach, wystąpienia 
indywidualne studentów, dyskusja na forum całej grupy ćwiczeniowej, konfrontacja 
różnych stanowisk studentów poprzez ćwiczenia praktyczne 

 
 


