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Załącznik nr 1 

do Wytycznych Szefa Obrony Cywilnej Kraju  

z dnia 11.01.2016  roku w sprawie zasad organizacji  

i sposobu przeprowadzania szkoleń obrony cywilnej 

 

 

 

ZAŁOŻENIA PROGRAMOWE 

 DO SZKOLENIA PODSTAWOWEGO NA SZCZEBLU TERENOWYM  Z 

ZAKRESU OBRONY CYWILNEJ 
 

Cel szkolenia: 

Celem szkolenia podstawowego na szczeblu terenowym z obszaru obrony cywilnej jest 

przygotowanie podmiotów podlegających obowiązkowi szkolenia, o których mowa w § 3 

„Wytycznych Szefa Obrony Cywilnej Kraju w sprawie zasad organizacji i sposobu 

przeprowadzania szkoleń z zakresu obrony cywilnej”, do właściwej realizacji zadań 

administracji publicznej oraz kształtowanie postaw ukierunkowanych na efektywną realizację 

zadań z zakresu obrony cywilnej. 

 

Treści edukacyjne: 

Mając na uwadze właściwą realizację przedstawionego celu szkolenia, opracowany na 

podstawie niniejszych założeń program szkolenia podstawowego, powinien uwzględniać 

niżej wymienione treści edukacyjne oraz inne z zakresu obrony cywilnej, w zależności od 

potrzeb uczestników szkolenia, m.in.: 

1) międzynarodowe prawo humanitarne w aspektach dotyczących obrony cywilnej 

oraz ochrony dóbr niezbędnych do przetrwania; 

2) obrona cywilna w systemie obronności Państwa; 

3) zadania i kompetencje organów administracji publicznej, służb, inspekcji, straży w 

zakresie obrony cywilnej i dóbr niezbędnych do przetrwania; 

4) wybrane zagadnienia z zarządzania w sytuacjach kryzysowych; 

5) formacje obrony cywilnej – zadania, sposób organizacji, wyposażenie, zasady 

osiągania gotowości do działania; 

6) psychologiczne aspekty sytuacji kryzysowych, ze szczególnym uwzględnieniem 

udzielania pomocy psychologicznej osobom poszkodowanym oraz ratownikom; 

7) sposoby postępowania w kontaktach z mediami w sytuacjach kryzysowych, rola 

mediów w sytuacjach kryzysowych; 
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8) praktyczna realizacja zadań obrony cywilnej, w tym: 

 reklamowanie osób funkcyjnych, nadawanie przydziałów organizacyjno-

mobilizacyjnych oraz świadczenia na rzecz obrony cywilnej; 

 założenia i funkcjonowanie systemu alarmowania i ostrzegania; 

 wybrane zagadnienia z zakresu powszechnej samoobrony ludności; 

 ewakuacja ludności, zwierząt i mienia na wypadek masowego zagrożenia; 

 logistyka w obronie cywilnej. 

9) zadania organizacji pozarządowych w systemie obrony cywilnej. 

 

Proponowane metody realizacji zajęć dydaktycznych: 

Proponuje się, aby zajęcia podczas szkolenia podstawowego były prowadzone między innymi 

następującymi metodami: 

1) wykład; 

2) dyskusja; 

3) zajęcia praktyczne; 

4) pokaz; 

5) e-learning. 

 

Środki i materiały dydaktyczne: 

Zajęcia dydaktyczne podczas szkolenia podstawowego powinny być prowadzone przy 

pomocy następujących środków i materiałów dydaktycznych: 

1) przykłady dokumentacji (planistycznej, operacyjnej, prewencyjnej itd.); 

2) prezentacje multimedialne; 

3) filmy edukacyjne;  

4) edukacyjne narzędzia informatyczne (programy komputerowe, Internet); 

5) pomoce dydaktyczne (np., sprzęt łączności, ochrony osobistej itp.). 

Uzupełnieniem wyżej wymienionych środków dydaktycznych powinna być literatura 

zalecana przez wykładowców. 

 
Czas szkolenia: 

Program szkolenia podstawowego powinien zawierać minimum 4 godziny dydaktyczne 

(jedna godzina dydaktyczna w wymiarze 45 minut). Zaleca się, aby zajęcia dydaktyczne w 

danym dniu nie przekraczały 8 godzin.  
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Ewaluacja: 

Pod pojęciem „ewaluacja” należy rozumieć zespół przedsięwzięć mających na celu ocenę 

przydatności i skuteczności podejmowanych działań dydaktycznych, w odniesieniu do 

założonych celów, służących doskonaleniu procesu szkolenia.  

Ewaluacja realizowana powinna być poprzez: 

1) Kontrolę i ocenę osiągnięć uczestnika szkolenia: 

a) samoocena, 

b) sprawdzian końcowy, 

c) frekwencja na szkoleniu; 

 

2) Ocenę szkolenia: 

a) ocena kadry dydaktycznej, 

b) ocena programu, 

c) ocena organizacji szkolenia, 

d) ocena infrastruktury materialnej i organizacyjnej. 

Wyniki ewaluacji stanowią podstawę do nowelizacji programów nauczania. 


