
AKADEMIA WSB  
Kierunek studiów: Bezpieczeństwo narodowe 

Przedmiot: Prawne i doktrynalne podstawy bezpieczeństwa 

Profil kształcenia: praktyczny 

Poziom kształcenia: studia I stopnia 

Liczba godzin  
w semestrze 

1 2 3 

I II III IV V VI 

Studia stacjonarne 

  
18w/18ćw      

Studia niestacjonarne 

  
14w/14ćw      

JĘZYK PROWADZENIA 

ZAJĘĆ 

Polski 

WYKŁADOWCA 

 

dr hab. Ryszard Szynowski, dr inż. Zbigniew Kopa, dr Andrzej Cichy 

FORMA ZAJĘĆ 

 

Wykład, ćwiczenia 

CELE PRZEDMIOTU 

 

Przybliżenie studentom rozległej problematyki bezpieczeństwa międzynarodowego, europejskiego  
i krajowego z perspektywy zasad i norm prawnych; zaznajomienie studentów z rozwiązaniami 
prawnymi o charakterze międzynarodowym, europejskim i krajowym w obszarze bezpieczeństwa; 
przedstawienie podmiotów i instytucji, które w świetle prawa zajmują się zapewnianiem 
bezpieczeństwa i porządku publicznego; zaznajomienie studentów z aktualnymi wyzwaniami  
w dziedzinie bezpieczeństwa oraz wyjaśnienie, w jaki sposób prawo może zapobiegać tym 
wyzwaniom, które stanowią zagrożenie dla państwa i jego obywateli. 

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

uczenia się Efekt kierunkowy PRK 

WIEDZA 

BN_W06 P6S_WG Student zna w zaawansowanym stopniu 

struktury i mechanizmy funkcjonowania 

prawnych podstaw bezpieczeństwa; 

Referat, prezentacja multimedialna 

studenta, kolokwium, test 

egzaminacyjny; 

BN_W06 P6S_WG Student definiuje strukturę i funkcję systemu 

w zakresie norm prawnych i pojęć 

regulujących działalność instytucji 

zajmujących się problematyką prawnych 

podstaw bezpieczeństwa; 

Referat, prezentacja multimedialna 

studenta, kolokwium, test 

egzaminacyjny; 

BN_W03 P6S_WG Student posiada wiedzę o relacjach 

występujących między elementami systemu 

prawnych podstaw bezpieczeństwa; 

Referat, prezentacja multimedialna 

studenta, kolokwium, test 

egzaminacyjny; 

UMIEJĘTNOŚCI 

BN_U01 P6S_UW Student odpowiednio wykorzystuje poznane 

narzędzia, instrumenty, techniki i metody 

stosowane w procesie analizowania zjawisk 

w zakresie prawnych podstaw 

bezpieczeństwa; 

Dyskusja, aktywność na 

ćwiczeniach;  

 

 



BN_U04 P6S_UW Student rozróżnia akty normatywne oraz 

ogólnie przyjęte zasady etyczne i moralne w 

celu rozwiązania problemów i zadań 

wynikających z umiejętności prognozowania, 

analizowania i organizowania działań 

związanych z prawnymi podstawami 

bezpieczeństwa; 

Dyskusja, aktywność na 

ćwiczeniach;  

 

BN_U11 P6S_UK Student inicjuje i komponuje wypowiedzi na 

tematy dotyczące wybranych zagadnień z 

zakresu problematyki prawnych podstaw 

bezpieczeństwa z wykorzystaniem 

podstawowych ujęć teoretycznych w oparciu 

o różne źródła informacji; 

Dyskusja, aktywność na 

ćwiczeniach;  

 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

BN_K01 P6S KK Student działa w zakresie posiadanej przez 

siebie wiedzy i umiejętności, rozumie 

potrzebę ciągłego dokształcania się i 

doskonalenia zawodowego, samodzielnie 

wyznacza kierunki swojego dalszego 

rozwoju zawodowego; 

Praca w grupach i dyskusja na 

ćwiczeniach; 

 

BN_K04 P6S KO Student rozróżnia i diagnozuje współczesne 

wyzwania dla bezpieczeństwa i obronności 

różnych środowisk społecznych oraz potrafi 

sprostać otrzymanym zadaniom 

wynikającym z pełnionych w nim ról; 

Praca w grupach i dyskusja na 

ćwiczeniach; 

 

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

 

Stacjonarne 

udział w wykładach = 18 

udział w ćwiczeniach = 18 

przygotowanie do ćwiczeń =20 

przygotowanie do wykładu = 20 

przygotowanie do egzaminu/zaliczenia = 20 

realizacja zadań projektowych = 

e-learning = 

zaliczenie/egzamin = 4 

inne  (konsultacje) = 4 

RAZEM: 104 

Liczba punktów  ECTS: 4 

w tym w ramach zajęć praktycznych: 2 

Niestacjonarne 

udział w wykładach = 14 

udział w ćwiczeniach = 14 

przygotowanie do ćwiczeń = 20 

przygotowanie do wykładu = 20 

przygotowanie do egzaminu/zaliczenia = 28 

realizacja zadań projektowych = 

e-learning = 

zaliczenie/egzamin = 4 

inne  (konsultacje) = 4 

RAZEM: 104 

Liczba punktów  ECTS: 4 

w tym w ramach zajęć praktycznych: 2 

WARUNKI WSTĘPNE 

 

Ogólna wiedza o społeczeństwie, państwie i prawie 

TREŚCI 

PRZEDMIOTU 

 

 

Treści realizowane w formie bezpośredniej:  

Wykład 

1.     Prawa i obowiązki obywatela w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa i obronności naszego kraju  

- analiza wybranych aktów pranych z tego obszaru. 

2. Prawa i obwiązki żołnierzy rezerwy. 

3. Stany nadzwyczajne w świetle prawa polskiego. 

4. Podstawy prawne ochrony środowiska. 

5. Wybrane zagadnienia prawa humanitarnego. 

6. Podstawy prawne i organizacja użycia Sił Zbrojnych RP w sytuacjach niemilitarnych. 



7. Podstawowe zagadnienia wynikające z Kodeksu Postepowania Administracyjnego, ze 

szczególnym uwzględnieniem decyzji administracyjnych i ich elementów. 

 

Ćwiczenia 

• Uprawnienia i struktura organizacyjna instytucji służb mundurowych: 
o Policja, 
o Siły Zbrojne RP ze szczególnym uwzględnieniem Żandarmerii Wojskowej, 
o Straż Miejska/Gminna, 
o Straż Graniczna, 
o Specjalistyczne Uzbrojone Formacje Ochronne. 

• Rola administracji w kształtowaniu bezpieczeństwa (struktura, uprawnienia). 

• Podstawy prawne ochrony środowiska. 

• Stany nadzwyczajne w świetle prawa polskiego – uprawnienia i zadania poszczególnych służb i 
inspekcji. 

• Prawa i obowiązki żołnierzy oraz wybrane aspekty prawa humanitarnego. 

• Podstawowe zagadnienia wynikające z Kodeksu Postepowania Administracyjnego. 
 
Treści realizowane w formie e-learning: nie dotyczy 
 

LITERATURA  

OBOWIĄZKOWA 

 

 

• Marszałek M., Gębska M., Majchrzak D., Podstawy bezpieczeństwa międzynarodowego. 
Wymiar militarny i konfliktów zbrojnych. Część 1, Difin 2020. 

• Kitler W., Organizacja bezpieczeństwa narodowego RP, Adam Marszałek 2018. 
• Babiński A., Wybór aktów normatywnych z zakresu prawa policyjnego, Szczytno 2012. 

• Brzeziński M., Stany nadzwyczajne w polskich konstytucjach, Warszawa 2007. 

• Kitler W., Bezpieczeństwo narodowe RP. Podstawowe kategorie. Uwarunkowania. System, 
Warszawa 2011. 
 

LITERATURA  

UZUPEŁNIAJĄCA  

 

• Pawłowski J., Podstawy bezpieczeństwa narodowego (państwa). Podręcznik akademicki, 
ASzWoj. 2017. 

• Budzowski K. (red.), Polska wobec wyzwań bezpieczeństwa narodowego, Kraków 2010. 

• Gąska M., Kompetencje organów władzy wykonawczej w dziedzinie obronności państwa i sił 
zbrojnych, Warszawa 2002. 

• Madej M., Zagrożenia asymetryczne bezpieczeństwa państw obszaru transatlantyckiego, 
Warszawa 2007. 

• Marcinko M., Łubiński P., Wybrane zagadnienia z zakresu międzynarodowego prawa 
humanitarnego, Kraków 2009. 

• Rojewski M., Organy ochrony prawnej, Warszawa 2011. 

• Serafin S., Szmulik B., Organy ochrony prawnej, Warszawa 2010. 

• Annegret Engel, The Choice of Legal Basis for Acts of the European Union, Springer 2018. 

• Anton Vedder, Jessica Schroers, Charlotte Ducuing, Peggy Valcke, Security and law, 
Intersentia 2020. 

METODY 

NAUCZANIA 

 

W formie bezpośredniej:  

• Wykład, ćwiczenia, praca w grupie, burza mózgów, analiza przypadków 

W formie e-learning: nie dotyczy 

POMOCE NAUKOWE Zestawy kazusów, akty prawne, orzecznictwo, literatura, Internet 

PROJEKT  Nie dotyczy 

FORMA  I WARUNKI 

ZALICZENIA  

Wykład – egzamin pisemny, praca opisowa (kolokwium) 

Ćwiczenia – zaliczenie na ocenę, kolokwium zaliczeniowe (test) lub praca pisemna - referat bądź 

prezentacja multimedialna 

 


