
AKADEMIA WSB  
Kierunek studiów: Bezpieczeństwo narodowe 

Przedmiot: Strategia bezpieczeństwa 

Profil kształcenia: praktyczny 

Poziom kształcenia: studia I stopnia 
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Studia stacjonarne 

  
 20w/20ćw     

Studia niestacjonarne 

  
 16w/16ćw     

JĘZYK PROWADZENIA 

ZAJĘĆ 

Polski 

WYKŁADOWCA prof. dr hab. inż. Eugeniusz Nowak, mgr Jan Szymik 

FORMA ZAJĘĆ Wykład, ćwiczenia 

CELE PRZEDMIOTU 

 

Zapoznać studentów ze współczesnymi wyzwaniami dla strategii bezpieczeństwa jako składnika 

bezpieczeństwa narodowego. Przekazać im wiedzę dotyczącą: przedmiotu, zadań i podstawowych 

kategorii dotyczących polityki bezpieczeństwa oraz strategii bezpieczeństwa; teoretycznych aspektów 

strategii bezpieczeństwa narodowego; prawnych aspektów strategii bezpieczeństwa narodowego; 

środowiska bezpieczeństwa państwa; strategii bezpieczeństwa NATO i UE oraz strategii 

bezpieczeństwa RP 

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

uczenia się Efekt kierunkowy PRK 

WIEDZA 

BN_W02 P6S_WG zna podstawowe dokumenty strategiczne 

Polski, UE i NATO i rozumie ich znaczenie w 

procesie kształtowania bezpieczeństwa; 

dyskusja, egzamin, prezentacje 

studentów; 

BN_W03 

 

P6S_WG 

 

zna zasady działania organów władzy 

publicznej w kontekście planowania 

strategicznego i realizacji założeń 

strategicznych;   

dyskusja, egzamin, prezentacje 

studentów; 

BN_W06 P6S_WK rozumie znaczenie planowania 

strategicznego w procesie kształtowania 

bezpieczeństwa państwa; 

dyskusja, egzamin, prezentacje 

studentów; 

UMIEJĘTNOŚCI 

BN_U01 P6S_UW umie brać udział w debacie formułując 

wypowiedzi na tematy dotyczące wybranych 

zagadnień z zakresu strategicznych 

aspektów bezpieczeństwa; 

praca w grupach na ćwiczeniach; 

BN_U09 P6S_UW umie współpracować z innymi członkami 

zespołu realizując zadania w ramach prac 

zespołowych związanych z planowaniem 

strategicznym; 

praca w grupach na ćwiczeniach; 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 



BN_K02 P6S KO jest gotów do krytycznej oceny posiadanej 

wiedzy i odbieranych informacji oraz opinii 

w zakresie strategicznych aspektów 

bezpieczeństwa; 

dyskusja, praca w grupach; 

BN_K04 P6S KO jest gotów do uznawania roli wiedzy w 

rozwiązywaniu problemów poznawczych  

z zakresu bezpieczeństwa narodowego  

a w przypadku ich trudności zasięgania 

opinii ekspertów; 

dyskusja, praca w grupach; 

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

 

 

Stacjonarne 

udział w wykładach = 20 

udział w ćwiczeniach = 20 

przygotowanie do ćwiczeń = 26 

przygotowanie do wykładu = 27 

przygotowanie do egzaminu/zaliczenia = 53 

realizacja zadań projektowych = 

e-learning = 

zaliczenie/egzamin = 4 

inne  (konsultacje) = 4 

RAZEM: 154 

Liczba punktów  ECTS: 6 

w tym w ramach zajęć praktycznych: 3 

Niestacjonarne 

udział w wykładach = 16 

udział w ćwiczeniach = 16 

przygotowanie do ćwiczeń = 28 

przygotowanie do wykładu = 29 

przygotowanie do egzaminu/zaliczenia = 57 

realizacja zadań projektowych = 

e-learning = 

zaliczenie/egzamin = 4 

inne  (konsultacje) = 4 

RAZEM: 154 

Liczba punktów  ECTS: 6 

w tym w ramach zajęć praktycznych: 3 

WARUNKI WSTĘPNE 

 

Brak 

TREŚCI 

PRZEDMIOTU 

 

 

Treści realizowane w formie bezpośredniej:  

Wykład: 

1.Geneza polityki i strategii bezpieczeństwa, Cz. I  

1.1. Grecki źródłosłów terminu polityka 
1.2. Średniowieczne i nowożytne postrzeganie polityki 
1.3. Współczesne postrzeganie polityki 
2.  Geneza polityki i strategii bezpieczeństwa, Cz. II 

2.1. Geneza strategii 

2.2. Rozwój myśli strategicznej w świecie 

2.3. Współczesne rozumienie strategii 
3. Polityka bezpieczeństwa a strategia bezpieczeństwa narodowego, Cz. I 

3.1. Polityka bezpieczeństwa 

3.2. Strategia bezpieczeństwa narodowego 

3.3. Środki polityki oraz strategii bezpieczeństwa narodowego 

4.  Polityka bezpieczeństwa a strategia bezpieczeństwa narodowego, Cz. II  

4.1. Siła militarna w polityce bezpieczeństwa i obronności państwa  

4.2. Zasady oraz proces formułowania strategii bezpieczeństwa narodowego 
5. Strategiczne środowisko bezpieczeństwa  
5.1. Istota i ewaluacja strategicznego środowiska bezpieczeństwa 
5.2. Potrzeby, wartości, interesy oraz cele w ocenie strategicznego środowiska bezpieczeństwa 
6. Strategia bezpieczeństwa NATO i Unii Europejskiej 

6.1. Traktat Waszyngtoński (1949) 

6.2. Strategia militarna NATO 
6.3.  Strategia bezpieczeństwa Unii Europejskiej 
7.  Strategia bezpieczeństwa RP 

7.1. Strategiczny potencjał bezpieczeństwa narodowego RP 
7.2. Środowisko bezpieczeństwa narodowego RP, wymiar globalny, regionalny, krajowy 



7.3. Strategia operacyjna RP 

 7.4. Strategia preparacyjna RP 

8. Strategia bezpieczeństwa narodowego RP 2020  

8.1. Struktura SBN RP 2020 i jej podstawowe założenia 

8.2. Filar I. Bezpieczeństwo państwa i obywateli 

8.3. Filar II. Polska w systemie bezpieczeństwa narodowego 

8.4. Filar III. Tożsamość i dziedzictwo narodowe 

8.5. Filar IV. Rozwój społeczny i gospodarczy. Ochrona środowiska 

8.6. Sposoby realizacji SBN RP 2020 

 

Ćwiczenia: 

Pakty militarne po II wojnie światowej 
Doktryny militarne NATO 
Sojusz Północnoatlantycki NATO 
Globalizacja i jej wpływ na bezpieczeństwo 
System ochrony infrastruktury krytycznej w Polsce 
Bezpieczeństwo zewnętrzne w systemie bezpieczeństwa państwa. 
Bezpieczeństwo wewnętrzne w systemie bezpieczeństwa państwa 
Bezpieczeństwo ekologiczne w systemie bezpieczeństwa państwa 
Bezpieczeństwo informacyjne i telekomunikacyjne w systemie bezpieczeństwa państwa 
Bezpieczeństwo militarne w systemie bezpieczeństwa państwa 
Polistrategia w systemie bezpieczeństwa państwa 
Stany nadzwyczajne w systemie bezpieczeństwa Polski 
Krajowy System Wykrywania Skażeń w systemie bezpieczeństwa narodowego RP 
Zagrożenia infrastruktury informacyjnej w sieciach i systemach teleinformatycznych. Cyberataki - reakcja 
na incydenty 
Zadania wynikające z wprowadzenia stopnia alarmowego lub stopnia alarmowego CRP 

Treści realizowane w formie e-learning: nie dotyczy. 
LITERATURA  

OBOWIĄZKOWA 

 

1. E. Nowak, M. Nowak, Zarys teorii bezpieczeństwa narodowego, Wyd. Difin, Warszawa 2015. 
2. J. Gryz (red.), Strategia bezpieczeństwa narodowego Polski, Wydawnictwo Naukowe PWN, 

Warszawa 2013.  
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4. Strategia bezpieczeństwa narodowego Rzeczypospolitej Polskiej (2007/2014/2020). 

LITERATURA  

UZUPEŁNIAJĄCA  

1. Bezpieczeństwo narodowe Polski w XXI wieku. Wyzwania i strategie. [red.] R. Jakubczak, J. Flis,. 
Bellona, Warszawa 2006. 

2. Obrona narodowa w tworzeniu bezpieczeństwa III RP. Podręcznik dla studentek i studentów. 

[red.]. R. Jakubczak, Bellona, Warszawa 2003. 

3. National Strategy of Homeland Security, Washington 2002. 

4. Secure Europe in Better World – the European Security, Brussels, 12 December 2003. 
5. H.R. Yarger, Strategic Theory for the 21st Century, SSL, USAWC, Carlisle 2006. 

METODY 

NAUCZANIA 

 

W formie bezpośredniej:  

Wykład: 

• wykład interaktywny, dyskusja, praca w grupach, analiza dokumentów 

Ćwiczenia: 

• dyskusja, praca w grupach, analiza dokumentów 

W formie e-learning: nie dotyczy 

POMOCE NAUKOWE Prezentacja multimedialna, teksty źródłowe 

PROJEKT  Nie dotyczy 

FORMA  I WARUNKI 

ZALICZENIA 

Wykład - egzamin w formie pisemnej – pytania otwarte 

Ćwiczenia – zaliczenie na ocenę, aktywność podczas ćwiczeń, kolokwium zaliczeniowe 

 


