
AKADEMIA WSB  

Kierunek studiów: Bezpieczeństwo narodowe 

Moduł / przedmiot: Postępowanie wybranych służb publicznych w sytuacjach kryzysowych 

Profil kształcenia: praktyczny 

Poziom kształcenia: studia I stopnia 

Liczba godzin w 
semestrze 

1 2 3 

I II III IV V VI 

Studia stacjonarne 
(w/ćw/lab/pr/e) 

    12ćw  

Studia niestacjonarne 
(w/ćw/lab/pr/e) 

    12ćw  

JĘZYK PROWADZENIA 
ZAJĘĆ 

Polski 

WYKŁADOWCA 
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FORMA ZAJĘĆ 
 

Ćwiczenia 

CELE PRZEDMIOTU 
 

Uzyskanie zakładanych efektów kształcenia 

Odniesienie do efektów uczenia się Opis efektów uczenia się Sposób weryfikacji efektu  
uczenia się Efekt kierunkowy PRK 

WIEDZA 

BN_W01  
 

P6S_WG  

 

posiada wiedzę z zakresu 
podstawowych pojęć z zarządzania 
kryzysowego;  

test wiedzy;  

BN_W03  
 

P6S_WG  
 

zna postępowanie wybranych służb 
publicznych w sytuacji zaistnienia 
katastrofy naturalnej i awarii 
technicznej;  

test wiedzy;  

BN_W04  
 

P6S_WK  
 

zna procedury postępowania  
w sytuacji uzyskania informacji  
o możliwości zaistnienia zagrożenia 
o cechach aktu terrorystycznego;  

test wiedzy;  

BN_W04  
 

P6S_WK  
 

zna prawa i obowiązki oraz 
odpowiedzialność funkcjonariusza  
w sytuacji zagrożenia 
bezpieczeństwa; 

test wiedzy;  

UMIEJĘTNOŚCI 

BN_U02  

 

P6S_UW  
 

potrafi postępować w sytuacji 
zaistnienia katastrofy naturalnej i 
awarii technicznej;  

prezentacja, dyskusja, argumentacja, 

samodzielne myślenie w obszarze 
danego zagadnienia; 

BN_U03  
 

P6S_UW  
 

potrafi zastosować procedury 
postępowania w sytuacji uzyskania 
informacji o możliwości zaistnienia 
zagrożenia o cechach aktu 
terrorystycznego;  

prezentacja, dyskusja, argumentacja, 
samodzielne myślenie w obszarze 
danego zagadnienia; 

 
KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

BN_K06  
BN_K07  
 

P6S_KO  
P6S_KR  
 

wykazuje wysoką odpowiedzialność 
zawodową; 

ocena postaw studenta  
w dyskusjach, jego gotowości  
do poznawania nowych dziedzin, 
sposobów uzupełniania nabytej 
wiedzy; 

ocena reakcji na podawane przykłady  
i umiejętności formułowania  
i argumentowania krytycznych opinii; 



BN_K01  
 

P6S_KK  
 

jest otwarty w zakresie dyskusji na 
tematy bezpieczeństwa; 

ocena postaw studenta  
w dyskusjach, jego gotowości  
do poznawania nowych dziedzin, 
sposobów uzupełniania nabytej 
wiedzy; 

ocena reakcji na podawane przykłady i 
umiejętności formułowania i 
argumentowania krytycznych opinii; 

Nakład pracy studenta  (w godzinach dydaktycznych 1h dyd.=45 minut)**  
 

Stacjonarne 
udział w wykładach =  
udział w ćwiczeniach =  12 
przygotowanie do ćwiczeń = 6 
przygotowanie do wykładu =  
przygotowanie do egzaminu/zaliczenia = 5 
realizacja zadań projektowych =  
e-learning = 
zaliczenie/egzamin = 2 
inne  (konsultacje) = 2 
RAZEM: 27 
Liczba punktów  ECTS:1 
w tym w ramach zajęć praktycznych:  
 

Niestacjonarne 
udział w wykładach =  
udział w ćwiczeniach =  12 
przygotowanie do ćwiczeń = 6 
przygotowanie do wykładu =  
przygotowanie do egzaminu/zaliczenia = 5 
realizacja zadań projektowych =  
e-learning = 
zaliczenie/egzamin = 2 
inne  (konsultacje) = 2 
RAZEM: 27 
Liczba punktów  ECTS: 1 
w tym w ramach zajęć praktycznych:  
 

WARUNKI WSTĘPNE 
 

Nie dotyczy 

TREŚCI PRZEDMIOTU 
 
 

Treści realizowane w formie bezpośredniej:  

• Ogólne zasady kierowania. 

• Podstawowe pojęcia: sytuacja kryzysowa, katastrofa naturalna, awaria techniczna. 

• Zadania realizowane przez Policję w sytuacji zaistnienia katastrofy naturalnej, awarii 
technicznej na poszczególnych etapach alarmowania i ostrzegania, działań porządkowych, 
bezpośrednich działań ratowniczych, przywracania stanu pierwotnego. 

• Przykładowe techniki kontrolowania stresu.  

• Opieka nad ofiarami tragedii. 

• Terroryzm.  

• Zabezpieczanie imprez masowych. 
 
Treści realizowane w formie e-learning: nie dotyczy 

LITERATURA  
OBOWIĄZKOWA 

• Europejska Konwencja w sprawie przemocy i ekscesów widzów w czasie imprez sportowych, 

Konstytucja RP z dnia 2 kwietnia 1997 r.,  

• Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (t. j. Dz. U. z 2020 poz.1856, z 

póź. zm.), 

• Ustawa z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych(t. j. Dz. U. z 2019 

poz.2171, z póź. zm.), 

• Ustawa z dnia 10 czerwca 2016 r. o działaniach antyterrorystycznych (t. j. Dz. U. z 2019 

poz.796, z póź. zm.), 

• Zarządzenie nr 20 Komendanta Głównego Policji z dnia 13 lipca 2020 r. w sprawie metod  

i form przygotowania i realizacji działań policyjnych w związku ze zdarzeniami szczególnymi, 

• Zarządzenie nr 36 Komendanta Głównego Policji z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie zadań 

realizowanych przez  Policję procedur  w sytuacjach kryzysowych. 

 

LITERATURA  
UZUPEŁNIAJĄCA  

• R. Socha, Poznawcze i utylitarne problemy zarządzania kryzysowego w Policji, CSP 
Legionowo  2012; 

• M. Fałdowski, D. Mocarska, Systemowe ujęcie bezpieczeństwa wewnętrznego. Problematyka 
prawno-spoleczna. T 1, Wspol Szczytno 2018[ 

• M. Fałdowski, Z. Mikołajczyk, M. Zubańska, Systemowe ujęcie bezpieczeństwa 



wewnętrznego. Zagadnienie praktyki policyjnej. T.2, Wspol Szczytno 2019; 

• A. Czupryński, J. Falecki, R. Kochańczyk Policja w systemie bezpieczeństwa narodowego, 
Akademia WSB, Dabrowa Górnicza 2020; 

• Ustawa z dnia 18. 04.2002 r. o stanie klęski żywiołowej (t. j. Dz. U. z 2017 poz.1897,z póź. 
zm.). 

 

METODY NAUCZANIA 
 

W formie bezpośredniej:  

• Ćwiczenia audytoryjne : analiza tekstów z dyskusją, analiza przepisu 
 
W formie e-learning: nie dotyczy 

POMOCE NAUKOWE Prezentacja multimedialna, teksty case studies, akty prawne. 

PROJEKT  Analiza wybranych sytuacji przez studentów, ocena adekwatności postępowania funkcjonariusza w 
konkretnym przypadku. 

FORMA  I WARUNKI 
ZALICZENIA 

• Ćwiczenia - zaliczenie z oceną, 

• Zaliczenie ustne, uzyskanie pozytywnej oceny z projektu 

 


