
AKADEMIA WSB  
Kierunek studiów: Bezpieczeństwo narodowe 

Przedmiot: Wykorzystanie służb mundurowych w przypadku klęsk żywiołowych i katastrof 

Profil kształcenia: praktyczny 

Poziom kształcenia: studia II stopnia 

Liczba godzin w 

semestrze 

1 2 

I II III IV 

Studia stacjonarne 

(w/ćw/lab/pr/e) 
   22ćw/25pr 

Studia niestacjonarne 

(w/ćw/lab/pr/e) 
    

WYKŁADOWCA mgr Marcin Salwa 

FORMA ZAJĘĆ Ćwiczenia, projekt 

CELE PRZEDMIOTU 

 

Celem przedmiotu jest przekazanie studentowi wiedzy z zakresu zarządzania i dowodzenia w 

sytuacjach kryzysowych w zakresie zagrożeń występujących w czasie pokoju i kryzysu, planowania, 

organizowania, przekazywania poleceń, koordynacji i kontrolowania, a także wypracowanie 

predyspozycji do przeciwdziałania sytuacjom kryzysowym, efektywnego funkcjonowania podczas ich 

zaistnienia, likwidowania skutków, przywracania stanu pierwotnego. 

Odniesienie do efektów uczenia się Opis efektów uczenia się Sposób weryfikacji 

efektu uczenia się Efekt kierunkowy PRK 

WIEDZA 

BN2_W01 P7S_WG Student rozumie istotę zagadnienia kryzysu i jego 

uwarunkowań, zna w pogłębionym stopniu zasady 

działania w sytuacjach kryzysowych (organizacyjnych, 

społecznych, gospodarczych i będących następstwami 

działania człowieka i sił natury); 

dyskusja i pytania  
w trakcie ćwiczeń, 
test wiedzy na zaliczenie; 

BN2_W04 P7S_WG Student zna w pogłębionym stopniu techniki radzenia 

sobie w stresie, rozumie zachowania grupowe 

 i społeczne wobec napięć przeżywanych w sytuacjach 

zagrożenia; 

dyskusja i pytania  
w trakcie ćwiczeń, 
test wiedzy na zaliczenie; 

UMIEJĘTNOŚCI 

BN2_U01 P7S_UW Student potrafi dokonać oceny i interpretacji 
mechanizmów funkcjonowania służb mundurowych  
w przypadku klęsk żywiołowych i katastrof; 

praca w grupach, ocena 
zaangażowania 
poszczególnych członków 
grupy i odpowiedzialności 
za powierzone zadania, 
projekt; 

BN2_10 P7S_UO Student potrafi zorganizować oraz zarządzać i dowodzić 

zespołem, którego zadaniem będzie reagowanie 

 na sytuację kryzysową; 

praca w grupach, ocena 
zaangażowania 
poszczególnych członków 
grupy i odpowiedzialności 
za powierzone zadania, 
projekt; 

BN2_U05 P7S_UW Student posiada umiejętność analizy i oceny  
i potencjalnych zagrożeń i przeciwdziałanie im; 

praca w grupach, ocena 
zaangażowania 
poszczególnych członków 
grupy i odpowiedzialności 
za powierzone zadania, 
projekt; 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

BN2_K01 P7S_KK Student jest gotów do krytycznej oceny posiadanej 
przez siebie wiedzy i umiejętności z zakresu 
funkcjonowania służb mundurowych odpowiedzialnych 
za bezpieczeństwo w sytuacjach klęsk żywiołowych 
 i katastrof; 

ocena postaw studenta 

podczas analizy 

 i rozwiązywania 

konkretnych problemów 

praktycznych w ramach 

ćwiczeń; 



BN2_K04 P7S_KR Student ma świadomość rozwijania swojej wiedzy w 
zakresie działania służb mundurowych w okresie 
kryzysu i klęsk żywiołowych 

ocena postaw studenta 

podczas analizy  

i rozwiązywania 

konkretnych problemów 

praktycznych w ramach 

ćwiczeń; 

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/ konwersatorium = 

przygotowanie do zaliczenia/egzaminu =12 

realizacja zadań projektowych =25 

e-learning = 

zaliczenie/egzamin =2 

inne  (konsultacje) = 4 

RAZEM:77 

Liczba punktów ECTS: 3 

w tym w ramach zajęć kształtujących umiejętności 

praktyczne:3 

Niestacjonarne 

udział w wykładach =  

udział w ćwiczeniach =  

przygotowanie do ćwiczeń =  

przygotowanie do wykładu/ konwersatorium = 

przygotowanie do zaliczenia/egzaminu = 

realizacja zadań projektowych = 

e-learning = 

zaliczenie/egzamin = 

inne  (konsultacje) =  

RAZEM: 

Liczba punktów ECTS:  

w tym w ramach zajęć kształtujących umiejętności 

praktyczne: 

WARUNKI WSTĘPNE Nie wymaga się 

TREŚCI PRZEDMIOTU 

 

Treści realizowane w formie bezpośredniej:  

1. Wykorzystanie Wojska w przypadku klęsk żywiołowych i katastrof. 
2. Efektywne wykorzystanie sił i środków Policji w sytuacji wystąpienia katastrof, klęsk 

żywiołowych i zbiorowego naruszenia prawa. 
3. Straż Pożarna w czasie klęsk żywiołowych lub likwidacji miejscowych zagrożeń. 
4. Zasady i procedury mobilizacji służb medycznych w rejonach dotkniętych sytuacją 

kryzysową, katastrofą bądź klęską żywiołową. 
5. Metody organizacji i zarządzania. 
6. Komunikacja w sytuacjach zagrożeń. 
7. Organizacja i funkcjonowanie centrów zarządzania. 
8. Psychologia sytuacji kryzysowych i stresu. 
9. Prawne aspekty bezpieczeństwa publicznego. 
10. Zarządzanie kryzysowe w skali mikro i makro. 
11. Komunikacja w konfliktach społecznych. 
12. Media oraz ich rola w bezpieczeństwie publicznym i w sytuacjach kryzysowych. 
13. Prowadzenie akcji ratunkowych. 
14. Podejmowanie decyzji w zespole zadaniowym. 
15. Negocjacje w sytuacji kryzysu. 

Treści realizowane w formie e-learning: nie dotyczy 

LITERATURA  

OBOWIĄZKOWA 

 

1. J. Wojnarowski, S. Wojnarowska-Szpucha, Procedury zarządzania kryzysowego w sytuacjach 

zagrożeń niemilitarnych, Wydawnictwo Naukowe Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie 

Górniczej, Dąbrowa Górnicza 2017. 

2. P. Polko, S. Czerwińska, Zarządzanie w sytuacjach kryzysowych - dylematy działań 

organizacyjnych podejmowanych w sferze bezpieczeństwa, Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie 

Górniczej, Dąbrowa Górnicza 2016. 

LITERATURA  

UZUPEŁNIAJĄCA  

1. G. Shaffer, Stay Safe: Security Secrets for Today’s Dangerous World, 2019. 

2. D. A. McEntire, Disaster Response and Recovery: Strategies and Tactics for Resilience, John 

Wiley & Sons, 2014. 



METODY NAUCZANIA 

 

W formie bezpośredniej: 
Metody symulacyjne -praca w grupach, praca własna na aktach prawnych 
 
W formie e-learning: nie dotyczy 

POMOCE NAUKOWE • prezentacja multimedialna,  

• teksty źródłowe, 

PROJEKT  Realizacja projektu związanego z opisem praktycznego wykorzystania służb mundurowych  

w przypadku klęsk żywiołowych i katastrof 

FORMA  I WARUNKI 

ZALICZENIA 

• Ćwiczenia – test zaliczeniowy – zaliczenie na ocenę 

• Projekt – zaliczenie na ocenę 

 

 


