
KONSPEKT 

 

TEMAT 8.3:  Kierowanie działaniami ratowniczymi. 

CEL:   

-  omówić zasady i typy kierowania działaniem ratowniczym, 

- wymienić i omówić uprawnienia i obowiązki kierującego działaniem ratowniczym, 

- omówić zasady i sposoby przejmowania kierowania działaniem ratowniczym. 

 

CZAS: 2T (2 x 45 min) 

MIEJSCE: sala wykładowa 

METODA: wykład 

POMOCE DYDAKTYCZNE: rzutnik multimedialny, prezentacja tematu PowerPoint, 

literatura. 

ZAGADNIENIA DO REALIZACJI:  

1. Obowiązki i uprawnienia kierującego działaniem ratowniczym.  

2. Współdziałanie z innymi podmiotami ratowniczymi.  

 

 

Część 

lekcji 

 

Zagadnienia 

 

Czas 

 

Uwagi 

I. Część wstępna: 

meldunek, sprawdzenie obecności 

 

3 min 

 

II. Przedstawienie tematu i celu zajęć 2 min  

III. Część zasadnicza:  

1. Obowiązki i uprawnienia kierującego działaniem 

ratowniczym.  

 

2. Współdziałanie z innymi podmiotami ratowniczymi.  

 

 

 

 

80 min 

 

IV. Część końcowa: podsumowanie omawianych treści.  

 

5 min  

 

Dodatkowe sugestie dotyczące sposobu przeprowadzenia zajęć:…………………………... 

………..…………………………………………………………………………………………. 

 

 

 

 



UWAGA DLA WYKŁADOWCY !!! 

 

Wykładowca na zajęciach powinien dysponować następującymi przepisami: 
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5. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 4 lipca 1992 

roku w sprawie zakresu i trybu korzystania z praw przez kierującego działaniem 

ratowniczym. Dz. U. Nr 54, poz. 259 z  1992 r.  

6. Rozporządzenie MSWiA z dnia 17 listopada 1997 r. w sprawie szczegółowych 

warunków bezpieczeństwa i higieny służby strażaków oraz zakresu ich 

obowiązywania w stosunku do innych osób biorących udział w akcjach ratowniczych, 

ćwiczeniach lub szkoleniu. Dz. U. Nr 145, poz. 979.  

7. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 lipca 1992 r. w sprawie zakresu i trybu 

korzystania z praw przez kierującego działaniem ratowniczym. Dz. U. 1992.54.259. 

 


