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Studia stacjonarne    20w/20ćw    

Studia niestacjonarne 

  
  16w/16ćw    

JĘZYK PROWADZENIA 

ZAJĘĆ 

Polski 

WYKŁADOWCA 

 

prof. dr hab. inż. Bernard Wiśniewski, dr Paulina Polko, mgr Artur Sobieraj 

FORMA ZAJĘĆ 

 

Wykład, ćwiczenia 

CELE PRZEDMIOTU Zapoznanie studentów z najważniejszymi zagadnieniami polityki bezpieczeństwa i obronności oraz 

reguł i zakresu przygotowań obronnych państwa. Wskazanie miejsca strategii bezpieczeństwa 

narodowego w polityce obronnej państwa oraz omówienie podstawowych dokumentów odnoszących 

się do teorii i praktyki obronności. Omówienie roli i znaczenia podsystemu kierowania obronnością  

i obroną państwa oraz podsystemów wykonawczych. Przygotowanie studentów do aktywnego 

uczestnictwa w przedsięwzięciach związanych z obronnością w tym: w działalności w organizacjach 

proobronnych oraz Siłach Zbrojnych RP. 

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

uczenia się Efekt kierunkowy PRK 

WIEDZA 

BN_W01 

BN_W02 

P6S_WG 

P6S_WG 

Student posiada wiedzę z zakresu 

podstawowych pojęć i składowych 

elementach obronności państwa; 

Test pisemny; 

BN_W04 

BN_W05 

 

P6S_WK 

P6S_WG 

Student posiada wiedzę umożliwiającą 

zrozumienie podstawowych kategorii 

obronności państwa; 

Test pisemny; 

BN_W02 

BN_W08 

P6S_WG 

P6S_WG 

Student posiada wiedzę niezbędną do 

właściwej interpretacji organizacji 

przygotowań obronnych państwa, wojska  

i wojskowości; 

Test pisemny; 

UMIEJĘTNOŚCI 

BN_U01 P6S_UW Student posiada umiejętność analizowania 

zachowania suwerennych podmiotów 

 i ich wpływu na środowisko bezpieczeństwa 

państwa oraz identyfikuje ich działania  

w obrębie struktur państwowych  

i uwarunkowań ekonomicznych, 

społecznych, kulturowych i informacyjnych, 

kształtujących obronność; 

Dyskusja, prezentacje rozwiązań 

studentów wraz z ich 

uzasadnieniem; 

 



BN_U07 P6S_UW Student potrafi analizować, rozróżniać oraz 
interpretować wybrane decyzje 
międzynarodowych i krajowych organizacji 
politycznych oraz działań władzy 
państwowej w wymiarze wewnętrznym 
 i zewnętrznym oraz wpływu tych działań na 
potrzeby obronności; 

Dyskusja, prezentacje rozwiązań 

studentów wraz z ich 

uzasadnieniem; 

BN_U11 P6S_UK Student potrafi w sposób klarowny i spójny 
wypowiadać się na tematy dotyczące 
wybranych zagadnień bezpieczeństwa 
 i obronności; 

Dyskusja, prezentacje rozwiązań 

studentów wraz z ich 

uzasadnieniem; 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

BN_K01 P6S KK Student zna zakres posiadanej przez siebie 

wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę 

ciągłego dokształcania się w zakresie 

znajomości ograniczeń w obszarze realizacji 

problematyki obronnej; 

Dyskusja, praca w grupie; 

BN_K03 

BN_K04 

P6S KR 

P6S KO 

Student ma świadomość odpowiedzialności 
za pracę własną oraz gotowość do 
podporządkowania się zasadom pracy  
w zespole w zakresie problematyki 
obronności państwa; 

Dyskusja, praca w grupie; 

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: 

• System obronny i strategiczne dokumenty polityki obronnej państwa. 

• Praktyczne aspekty badania zewnętrznych zagrożeń bezpieczeństwa państwa.  

• Przygotowania obronne administracji publicznej. 

• Kierowanie obronnością i obroną państwa oraz gotowość obronna.  

• Planowanie obronne w państwie. 

• Szczególna ochrona obiektów szczególnie ważnych dla bezpieczeństwa i obronności państwa. 

• Współpraca krajowa i międzynarodowa elementów systemu obronnego państwa.  

• Szkolenie obronne.  

• Militaryzacja i świadczenia obronne. 

• Konteksty obronności i przygotowań obronnych państwa. 
 
Ćwiczenia: 

• Siły Zbrojne RP w operacjach poza granicami kraju – analiza działań po 1945 roku w kontekście 
wyzwań obronności RP, nowych zagrożeń i zobowiązań sojuszniczych – prezentacje i analizy 
studentów  

 



Treści realizowane w formie e-learning: nie dotyczy. 

LITERATURA  
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LITERATURA  

UZUPEŁNIAJĄCA  

• Wawrzusiszyn A., Wybrane problemy transgranicznego bezpieczeństwa Polski, Difin, Warszawa 
2012. 
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Fight Subversion, Internal Security, Volume 1/2017, WSPol, Szczytno 2017. 

PUBLIKACJE 

NAUKOWE OSÓB 

PROWADZĄCYCH 

ZAJĘCIA ZWIĄZANE            

Z TEMATYKĄ MODUŁU 

• Wiśniewski B. (red. nauk.), Bezpieczeństwo w teorii i badaniach naukowych. Wydanie III 
uzupełnione i poszerzone, WSPol, Szczytno 2021. 

• Czupryński A., Wiśniewski B., Determinant for State Defense Preparations, [w:] Internal Security 
and Public Security. Law and Organization, G. G. Sander, B. Wiśniewski, P. Kobes (eds.), 
Schriften zu Mittel- und Osteuropa in der Europäischen Integration, Verlag Dr. Kovač, Hamburg 
2020. 

• Wiśniewski B., Szymczyk J., Organization of the Activities of Public Administration for the 
Preparation of the National Defence, [w:] Management Contexts in Security Institutions, B. 
Wiśniewski, G. Sander, P. Kobes (eds.), Schriften zu Mittel- und Osteuropa in der Europäischen 
Integration, Verlag Dr. Kovač, Hamburg 2017. 

• Wiśniewski B., Wybrane problemy administracji przygotowań obronnych ostatnich stu lat, [w:] 
Administracja bezpieczeństwa. Wybrane problemy. Tom I,  red. nauk. B. Wiśniewski, A. Osierda, 
 A. Babiński, WSA, Bielsko-Biała 2016. 
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• Wiśniewski B., Organizacja przygotowań obronnych administracji publicznej, AON, Warszawa 
2009. 

• Wiśniewski B., Zasadnicze problemy realizacji zadań obronnych resortu spraw wewnętrznych i 
administracji, MSWiA, Warszawa 2006. 

• Wiśniewski B., Prawne aspekty kierowania obronnością z uwzględnieniem zadań organów 
samorządu terytorialnego, [w:] Realizacja zadań bezpieczeństwa przez samorząd terytorialny,  
red. W. Kitler i Z. Piątek, AON, Sandomierz 2006. 

• Wiśniewski B., Obronność państwa a obszar odpowiedzialności resortu spraw wewnętrznych i 
administracji, MSWiA, Warszawa 2005. 

• P. Polko, "Siły Zbrojne RP w systemie bezpieczeństwa państwa. Zmiany w systemie kierowania i 
dowodzenia", w: M. Walancik, P. Polko (red) "Praktyczne aspekty współdziałania terenowych 
organów administracji wojskowej i administracji publicznej w sytuacjach kryzysowych", WSB 
Dąbrowa Górnicza 2015 ISBN 978-83-64927-67-6, s. 27-44 

METODY 

NAUCZANIA 

 

W formie bezpośredniej:  

• wykład, dyskusja, prezentacje studentów, gra 

 

W formie e-learning: nie dotyczy 

 

POMOCE NAUKOWE Prezentacja multimedialna, gra – misje zagraniczne WP 

PROJEKT  Nie dotyczy 

FORMA I WARUNKI 

ZALICZENIA  

Wykład – egzamin w formie testu 

Ćwiczenia – zaliczenie na ocenę, prezentacja grup studenckich dotycząca poszczególnych operacji 

realizowanych przez SZ RP 

 


