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Ćwiczenia 

CELE PRZEDMIOTU 

 

Zapoznanie studentów z problematyką zarządzania kryzysowego w systemie bezpieczeństwa 

narodowego wraz z jego elementami składowymi i podsystemami oraz rolą zarządzania kryzysowego 

w tym systemie. Wykazanie, że w systemie zarządzania kryzysowego nadrzędną funkcję pełni organ 

zarządzający, którego zadaniem jest w głównej mierze podejmowanie decyzji, podział zadań dla 

poszczególnych wykonawców i koordynowanie działań w czasie wystąpienia sytuacji kryzysowej. 

Odniesienie do efektów uczenia się Opis efektów uczenia się Sposób weryfikacji 

efektu uczenia się Efekt kierunkowy PRK 
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P7S_WG 

• powiela elementarną wiedzę z zakresu podstawowych 
wiadomości i pojęć wynikających z problematyki 
zarządzania kryzysowego i jego organizacji w zakresie 
funkcjonowania gminnych, powiatowych  
i wojewódzkich systemów bezpieczeństwa; 

• parafrazuje o rodzajach więzi społecznych i ich wpływie 
na skuteczność zarządzania kryzysowego oraz 
podejmowania działań z zakresu planowania  
i kierowania akcją na poszczególnych szczeblach 
administracji państwowej;  

• interpretuje zakres poszukiwań doświadczeń  
w zakresie kompetencji i zadań organów władzy  
i centralnej administracji publicznej oraz instytucji  
i organizacji w sytuacjach kryzysowych, opisuje  
i opracowuje źródła potrzebne do badania tych sytuacji 
w procesie badania bezpieczeństwa; 

• test pisemny; 

• ocena czy student 
 w ramach dyskusji 
posługuje się 
prawidłowo 
określonymi pojęciami 
i określeniami oraz 
umie opisać te pojęcia 
w ramach zaliczenia 
przedmiotu; 

• dyskusja w ramach 
rozwiązywania zadań 
problemowych z 
zakresu sytuacji 
kryzysowych; 

 

UMIEJĘTNOŚCI 
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• inicjuje rozwiązania konkretnych problemów z zakresu 
zadań i kompetencji starosty i wójta w zakresie 
zarządzania kryzysowego ze szczególnym zwróceniem 
uwagi na ewolucję uwarunkowań strategicznych oraz 
zapoczątkowuje przebieg ich rozwiązania a także 
przewiduje skutki planowanych działań; 

• potrafi dokonać opisu i interpretacji zjawisk 
towarzyszących zarządzaniu kryzysowemu oraz podjąć 
działania z zakresu planowania i kierowania akcją na 
szczeblu gminy; 

• dyskusja po 
omówieniu 
poszczególnych 
podejść zadaniowych; 

• sposób formułowania 
słownych wypowiedzi 
oraz skuteczność 
organizacji dyskusji 
problemowej; 

• dyskusja na 
przykładzie konkretnej 
sytuacji. 



KOMPETENCJE SPOŁECZNE 
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• dopasowuje swoje działania do warunków 
wynikających z kompetencji organów władzy publicznej 
oraz instytucji i organizacji w sytuacjach kryzysowych; 

• formułuje nowe wyzwania zawodowe a jednocześnie 
odznacza się odpowiedzialnością za podejmowane 
decyzje w zakresie przedsięwzięć w poszczególnych 
fazach  zarządzania kryzysowego i prowadzonych 
działań oraz ich skutki wyrażając swoją postawę w 
środowisku specjalistów i pośrednio modelując to 
podejście wśród innych; 

• ocena postaw 
studenta podczas 
dyskusji; 

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

 

Stacjonarne 

udział w wykładach =  

udział w ćwiczeniach = 22 

przygotowanie do ćwiczeń = 12 

przygotowanie do wykładu =  

przygotowanie do zaliczenia/egzaminu =  

realizacja zadań projektowych = 

e-learning = 

zaliczenie/egzamin =1 

inne  (określ jakie) = konsultacje = 4 

RAZEM: 51 

Liczba punktów  ECTS: 2 

w tym w ramach zajęć praktycznych:2 

Niestacjonarne 

udział w wykładach =  

udział w ćwiczeniach =  

przygotowanie do ćwiczeń =  

przygotowanie do wykładu =  

przygotowanie do egzaminu =  

realizacja zadań projektowych = 

e-learning =  

zaliczenie/egzamin =  

inne  (określ jakie) =  

RAZEM:  

Liczba punktów  ECTS:  

w tym w ramach zajęć praktycznych: 

WARUNKI WSTĘPNE Nie wymaga się 

TREŚCI PRZEDMIOTU 

 

 Treści realizowane w formie bezpośredniej: 

Ćwiczenia: 

• Kryzys i sytuacja kryzysowa: 
1. Wprowadzenie do przedmiotu. 
2. Pojęcie i istota kryzysu.  
3. Kryzys a sytuacja kryzysowa.  
4. Zagrożenia kryzysowe. 

• Zarządzanie kryzysowe – istota, cel i treści: 
1. Pojęcie i funkcje zarządzania kryzysowego.  
2. Fazy zarządzania kryzysowego. 
3. Podstawy prawne zarządzania kryzysowego w Polsce. 
4. System zarządzania kryzysowego w Polsce. 

• Reagowanie kryzysowe a zarządzanie kryzysowe: 
1. Główne założenia ustawy o zarządzaniu kryzysowym oraz nowelizacji ustawy o zarządzaniu 

kryzysowym. 
2. Treść i istota zarządzania kryzysowego. 
3. Zakres przedsięwzięć w poszczególnych fazach zarządzania kryzysowego. 
4. Model działania w sytuacjach kryzysowych. 

• Sytuacje kryzysowe mające znamiona stanów nadzwyczajnych - stany nadzwyczajne: 
1. Identyfikacja zagrożeń, jako źródeł sytuacji kryzysowych. 
2. Planowanie cywilne. 
3. Podmioty wykonawcze zarządzania kryzysowego.  
4. Stany nadzwyczajne a sytuacje kryzysowe. 

• Kompetencje i zadania organów władzy i centralnej administracji publicznej oraz instytucji i 
organizacji w sytuacjach kryzysowych: 
1. Struktura systemu zarządzania kryzysowego w Polsce. 
2. Uprawnienia Prezydenta RP i Rady Ministrów w zakresie zarządzania kryzysowego. 
3. Struktura i zadania Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. 
4. Rola Rządowego Centrum Bezpieczeństwa w zakresie zarządzania kryzysowego. 
5. Zadania i kompetencje wojewody w zakresie zarządzania kryzysowego. 



• Kompetencje i zadania administracji publicznej oraz instytucji i organizacji w sytuacjach 
kryzysowych: 
1. Zadania i kompetencje starosty i wójta w zakresie zarządzania kryzysowego.  
2. Zarządzanie kryzysowe w powiecie i gminie w świetle regulacji prawnych.  
3. Struktury, organizacja i zadania zespołów zarządzania kryzysowego na poziomie powiatu i 

gminy. 
4. Struktura, zadania i funkcjonowanie centrum zarządzania kryzysowego w województwie i 

powiecie. 

• Udział służb zespolonych, inspekcji i straży oraz organów administracji niezespolonej w 
zarządzaniu kryzysowym: 
1. Zadania organów administracji zespolonej i niezespolonej w zarządzaniu kryzysowym na 

poziomie wojewódzkim: 
- Policja, 
- Państwowa Straż Pożarna, 
- Inspektorat Nadzoru Budowlanego, 
- Służba Więzienna, 
- Inspektorat Weterynarii,  
- Zarząd Gospodarki Wodnej, 
- Inspekcja Transportu Drogowego, 
- Izba Skarbowa, 
- Inspekcja Sanitarna, 
- Wojewódzkie Sztaby Wojskowe oraz Wojskowe Komendy Uzupełnień, 
- Straż Graniczna, 
- Straż Leśna. 
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METODY NAUCZANIA 

 

W formie bezpośredniej: 

• dyskusja,  

• burza mózgów 
 

W formie e-learning: 

POMOCE NAUKOWE • prezentacja multimedialna,  

• teksty źródłowe, 

PROJEKT  Cel projektu: 

Temat projektu: 

Forma projektu: 

FORMA  I WARUNKI 

ZALICZENIA 

• Ćwiczenia – zaliczenie z oceną na podstawie testu pisemnego z pytaniami zamkniętymi; 
 

* W-wykład, ćw- ćwiczenia, lab- laboratorium, pro- projekt, e- e-learning 

 


