
KONSPEKT 

 

TEMAT 8.6:  Powiatowe plany ratownicze. 

CEL:   

- podać podstawy prawne tworzenia planów ratowniczych, 

- omówić rolę i zadania planu ratowniczego, 

- omówić zdania komendanta gminnego w zakresie tworzenia planów ratowniczych. 

 

CZAS: 1T (1 x 45 min) 

MIEJSCE: sala wykładowa 

METODA: wykład 

POMOCE DYDAKTYCZNE: rzutnik multimedialny, prezentacja tematu PowerPoint, 

literatura. 

ZAGADNIENIA DO REALIZACJI:  

1. Podstawy prawne wykonania planów ratowniczych.  

2. Rola i zadania planu ratowniczego.  

3. Zasady tworzenia planów ratowniczych. 

4. Rola komendanta gminnego ZOSP RP w tworzeniu planów. 

 

 

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. Podstawy prawne wykonania planów 

ratowniczych.  

2. Rola i zadania planu ratowniczego  

3. Zasady tworzenia planów ratowniczych - rola 

komendanta gminnego ZOSP RP. 

 

 

 

 

35 min 

 

IV. Część końcowa: podsumowanie omawianych treści.  

 

5 min  

 

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

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

 

 



UWAGA DLA WYKŁADOWCY !!! 

 

Wykładowca na zajęciach powinien dysponować następującymi dokumentami: 

 

 

1. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej. Dz. U. Nr 81, poz. 

351 z 1991 r. z póź. zm. – tekst jednolity www.straz.gov.pl. 

2. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej. Dz. U. Nr 88, poz. 

400 z 1991 r. z póź. zm. – tekst jednolity www.straz.gov.pl.  

3. Ustawa Prawo ochrony środowiska Dz. u. 2001. nr 62, poz. 627. z późn. zm.  

4. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 grudnia 

1999 roku w sprawie szczegółowych zasad organizacji krajowego systemu 

ratowniczo-gaśniczego. Dz. U. Nr 111, poz. 1311 z 1999 r. 

5. Rozporządzenie MSWiA z dnia 14 września 1998 r. sprawie zakresu, szczegółowych 

warunków i trybu włączania jednostek ochrony  przeciwpożarowej  do  krajowego  

systemu   

6. ratowniczo-gaśniczego. Dz. U. 1998 nr 38 poz. 223.  

7. Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie 

wymagań, jakim powinny odpowiadać plany operacyjno – ratownicze. Dz. U. 2003. nr 

131, poz. 1219.  

8. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu 

tworzenia gminnego zespołu reagowania, powiatowego i wojewódzkiego zespołu 

reagowania kryzysowego oraz Rządowego Zespołu Koordynacji Kryzysowej i ich 

funkcjonowania. Dz. U. nr 215 poz. 1818 z 2002r.; Dz. U. nr 210 poz. 2038 z 2003r. 

9. Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 21 maja  

2007 r. nr 89, poz. 590). 

 


