
AKADEMIA WSB  
Kierunek studiów: Bezpieczeństwo narodowe 

Przedmiot: Efektywne wykorzystanie sił porządkowych w sytuacji wystąpienia katastrof, klęsk żywiołowych  

i zbiorowego naruszania prawa 

Profil kształcenia: praktyczny 

Poziom kształcenia: studia I stopnia 

Liczba godzin  
w semestrze 

1 2 3 

I II III IV V VI 

Studia stacjonarne 

  
   16ćw   

Studia niestacjonarne 

  
   16ćw   

WYKŁADOWCA 

 

mgr Marcin Salwa 

FORMA ZAJĘĆ 

 

Ćwiczenia 

CELE PRZEDMIOTU 

 

Zapoznanie studentów z umiejscowieniem i rolą Policji w systemie zarządzania kryzysowego na 

poszczególnych szczeblach zarządzania państwem. Przekazanie studentom wiedzy w zakresie 

przepisów i zasad regulujących zarządzaniem siłami i środkami Policji w sytuacjach kryzysowych. 

Zapoznanie studentów ze strukturą i zadaniami komórek zarządzania kryzysowego i Sztabów Policji. 

Określenie zasad współpracy z innymi, poza policyjnymi podmiotami zarządzania kryzysowego.  

Odniesienie do efektów uczenia się Opis efektów uczenia się Sposób weryfikacji efektu 

uczenia się Efekt kierunkowy PRK 

WIEDZA 

BN_W01 P6S_WG Posiada  wiedzę o zasadach określających 

zarządzanie kryzysowe jako element 

bezpieczeństwa narodowego. Zna pojęcia 

dot. bezpieczeństwa państwa wynikające z 

aktów prawnych regulujących stany 

nadzwyczajne i zarządzanie kryzysowe; 

test zaliczeniowy; 

BN_W03 P6S_WG Zna zasady tworzenia sztabów kryzysowych 

w Policji, skład i zadania poszczególnych 

zespołów sztabowych, podstawowe zasady 

tworzenia planów Dowódcy Operacji. 

Zapoznaje się z metodami rozwiązywania 

problemów, w tym z wykorzystaniem 

systemu negocjacji policyjnych; 

test zaliczeniowy; 

UMIEJĘTNOŚCI 

BN_U01 P6S_UW Potrafi określić zadania i odpowiedzialność 

za zarządzanie kryzysowe na 

poszczególnych szczebla administracji 

państwowej (od rządu do gminy), 

współpracę i zależności pomiędzy nimi; 

test, dyskusja; 

BN_U08 P6S_UW Wypowiada się w formie pisemnej i ustnej 

na temat określony w celach przedmiotu; 

test, dyskusja; 

 

 

 

 



KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

BN_K01 P6S KK Krytycznie ocenia istniejący stan prawny w 

zakresie uprawnień Policji w sytuacjach 

kryzysowych, potrafi przytaczać argumenty 

popierające głoszone opinie; 

dyskusja; 

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

 

Stacjonarne 

udział w wykładach =  

udział w ćwiczeniach = 16 

przygotowanie do ćwiczeń = 22,5 

przygotowanie do wykładu =  

przygotowanie do egzaminu/zaliczenia = 22 

realizacja zadań projektowych = 

e-learning = 

zaliczenie/egzamin = 2 

inne (konsultacje) = 2 

RAZEM: 64,5 

Liczba punktów  ECTS: 2,5 

w tym w ramach zajęć praktycznych:  

Niestacjonarne 

udział w wykładach =  

udział w ćwiczeniach = 16 

przygotowanie do ćwiczeń = 22,5 

przygotowanie do wykładu =  

przygotowanie do egzaminu/zaliczenia = 22 

realizacja zadań projektowych = 

e-learning = 

zaliczenie/egzamin = 2 

inne (konsultacje) = 2 

RAZEM: 64,5 

Liczba punktów  ECTS: 2,5 

w tym w ramach zajęć praktycznych: 

WARUNKI WSTĘPNE 

 

Brak 

TREŚCI 

PRZEDMIOTU 

 

 

Treści realizowane w formie bezpośredniej:  

• Prawodawstwo w zakresie stanów nadzwyczajnych w państwie. 

• Miejsce i rola Policji w systemie zarządzania kryzysowego. 

• Tworzenie sztabów kryzysowych, pozostających do ich dyspozycji sił i środków  

oraz ich efektywne wykorzystania.  

• Kształtowanie nawyków współpracy w ramach zaplanowanych operacji policyjnych  

oraz z innymi podmiotami poza policyjnymi.  

• Sposoby rozwiązywania sytuacji kryzysowych, również z wykorzystaniem negocjacji 

policyjnych.  

• Procedury policyjne przy zabezpieczeniach imprez masowych, wizyt VIP-ów oraz zgromadzeń  

i uroczystości państwowych. 

 

Treści realizowane w formie e-learning: nie dotyczy 

LITERATURA  

OBOWIĄZKOWA 

 

• Ustawa o Policji Dz. U. 43/2007, poz. 277, 

• Ustawa o zarządzaniu kryzysowym Dz. U. 89/2007, poz. 590, 

• Zarządzenie nr 23/2014 KGP z dnia 24.09.2014 r. w sprawie meto i form przygotowania i 
realizacji działań Policji w związku ze zdarzeniami kryzysowymi – D. Urz. KGP z 25.09.2014 r. 
poz. 65, 

• Zarządzenie nr 36/2017 KGP z dnia 14.11.2017 r. w sprawie zadań realizowanych przez 
Policję w sytuacjach kryzysowych – D. Urz. KGP z dnia 15.11.2017 r. poz. 73. 

LITERATURA  

UZUPEŁNIAJĄCA  

• Wytyczne nr 3/2000 KGP z dnia 16.06.2000 r. w sprawie postępowania Policji w warunkach 
katastrofy naturalnej i awarii technicznej oraz w czasie innych zdarzeń zagrażających 
bezpieczeństwu ludzi  i środowiska, 

• Ustawa o stanie wojennym….. Dz. U. 156/2002, poz. 1301, 

• Ustawa o stanie wyjątkowym Dz. U. 113/2002, poz. 985, 

• Ustawa o bezpieczeństwie imprez masowych Dz. U. 62/2009, poz. 504, 

• Ustawa Prawo o zgromadzeniach Dz. U. 51/1990, poz. 297, 

• Ustawa o stanie klęski żywiołowej Dz. U. 62/2002, poz. 558, 

• Zarządzenie nr 1173 KGP w sprawie organizacji służby dyżurnej w jednostkach 
organizacyjnych Policji – Dz. U. KGP nr 21/2004, 

                Zarządzenie nr 715 KGP w sprawie szczegółowych zasad organizacji i zakresu działania 

                nieetatowych pododdziałów i oddziałów prewencji Policji – Dz. Urz. KGP nr 22/2003. 



                Zarządzenie nr 4 KGP w sprawie form i metod wykonywania negocjacji policyjnych – Dz. 

                Urz. KGP nr 5/2002. 

METODY 

NAUCZANIA 

 

W formie bezpośredniej:  

• analiza dokumentów, dyskusja, ćwiczenie sztabowe 

W formie e-learning: nie dotyczy 

POMOCE NAUKOWE Prezentacja multimedialna, akty prawne 

PROJEKT  Nie dotyczy 

FORMA  I WARUNKI 

ZALICZENIA  

Ćwiczenia – zaliczenie na oceną na podstawie testu pisemnego zaliczeniowego, pytania zamknięte 

 i otwarte 

 


