
AKADEMIA WSB  
Kierunek studiów: Bezpieczeństwo narodowe 

Przedmiot: Zarządzanie w sytuacjach kryzysowych 

Profil kształcenia: praktyczny 

Poziom kształcenia: studia I stopnia 

Liczba godzin  
w semestrze 

1 2 3 

I II III IV V VI 

Studia stacjonarne 

  
  20w/20ćw    

Studia niestacjonarne 

  
  16w/16ćw    

JĘZYK PROWADZENIA 

ZAJĘĆ 

Polski 

WYKŁADOWCA 

 

prof. dr hab. inż. Bernard Wiśniewski, dr inż. Bogusław Kogut, dr inż. Zbigniew Kopa, mgr Grzegorz 

Kamienowski 

FORMA ZAJĘĆ 

 

Wykład, ćwiczenia 

CELE PRZEDMIOTU 

 

Przekazać studentom wiedzę o zagrożeniach kryzysowych i bezpieczeństwie, zwracając uwagę na 

teorię i prawne podstawy działalności zarządczej oraz zarządzania w sytuacjach kryzysowych na 

różnych szczeblach administracji publicznej. 

Zapoznać studentów z zasadami organizacji i kierowania bezpieczeństwem, z uwzględnieniem 

planowania oraz koordynowania działań w sytuacjach kryzysowych. 

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

uczenia się Efekt kierunkowy PRK 

WIEDZA 

BN_W02 

 

P6S_WG Student zna w zaawansowanym stopniu 

pojęcia z zakresu systemu zarządzania  

kryzysowego i jego organizacji w zakresie  

funkcjonowania gminnych, powiatowych  

i wojewódzkich systemów zarządzania  

bezpieczeństwem; 

• prezentacja multimedialna 

studenta, kolokwium, test 

egzaminacyjny; 

BN_W03 

 

P6S_WG 

 

Student posiada wiedzę o rodzajach więzi 

społecznych i ich wpływie na skuteczność 

zarządzania kryzysowego oraz 

podejmowane działania na poszczególnych 

szczeblach administracji publicznej  

w sytuacjach kryzysowych; 

• prezentacja multimedialna 

studenta, kolokwium, test 

egzaminacyjny; 

BN_W06 

 

P6S_WG Student wymienia zasady i mechanizmy 

działania organów władzy publicznej, ze 

szczególnym uwzględnieniem państwowej 

władzy wykonawczej w zakresie 

zarządzania kryzysowego 

• prezentacja multimedialna 

studenta, kolokwium, test 

egzaminacyjny; 

UMIEJĘTNOŚCI 

BN_U04 P6S_UW  

 

Student inicjuje, rozwiązania 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; 

• prezentacja multimedialna 

studenta, kolokwium, dyskusja, 

test egzaminacyjny; 



 

BN_U03 

BN_U07 

P6S_UW Student potrafi, dokonać opisu i interpretacji 

zjawisk towarzyszących zarządzaniu 

kryzysowemu oraz podjąć działania  

z zakresu planowania i kierowania  

w sytuacjach kryzysowych; 

• prezentacja multimedialna 

studenta, kolokwium, dyskusja, 

test egzaminacyjny; 

 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

BN_K02 P6S KK Student dostosowuje swoje działania  
do warunków wynikających z kompetencji 
organów administracji publicznej oraz 
instytucji i organizacji w sytuacjach 
kryzysowych; 

• prezentacja multimedialna 

studenta, kolokwium, test 

egzaminacyjny; 

BN_K04 P6S KO Student wykazuje 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 innych; 

• prezentacja multimedialna 

studenta, kolokwium, test 

egzaminacyjny; 

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 

• Rodzaje zagrożeń kryzysowych. 

• Kryzys i sytuacja kryzysowa. 

• Planowanie, prognozowanie, organizowanie w zarządzaniu. 

• Zarządzanie kryzysowe w RP- stan prawny. 

• Reagowanie w sytuacji kryzysowej. 

• Zagrożenia kryzysowe i wojenne. 

• Stany nadzwyczajne. 

• Rola KSRG w zarządzaniu kryzysowym. 

• Rola administracji państwowej w zarzadzaniu kryzysowym. 

• Udział Sił Zbrojnych RP w zarządzaniu kryzysowym. 

 

Ćwiczenia: 



• Zadania i obowiązki uczestników zarządzania kryzysowego wynikające z siatki 

bezpieczeństwa. 

• Procedury reagowania kryzysowego, określające sposób postępowania w sytuacjach 

kryzysowych. 

• Tryb uruchamiania niezbędnych sił i środków, uczestniczących w realizacji planowanych 

przedsięwzięć na wypadek sytuacji kryzysowej. 

• Współdziałanie między podmiotami uczestniczącymi w realizacji planowanych przedsięwzięć 

na wypadek sytuacji kryzysowej. 

• Część praktyczna: opracowanie i przygotowanie w grupie studenckiej: 

o Siatka bezpieczeństwa, 

o Analiza ryzyka, 

o Tworzenie zespołów zarządzania kryzysowego, ich rola, szczeble, zadania i 

kompetencje w zarządzaniu kryzysowym. 

o Komunikacja i znaczenie PR.  

o Analiza map ISOK 

o Procedury związane z Systemem Wczesnego Ostrzegania i Pomocą Psychologiczną, 

o Stworzone w trakcie ćwiczeń elementy Plan Zarządzania Kryzysowego; 

o Stopnie ewakuacji ludności, zwierząt i mienia; 

o Pozyskiwanie Sił Zbrojnych i ich rola w sytuacjach kryzysowych; 

o System Infrastruktury Krytycznej w Polsce (NPOIK); 

o Materiał wypracowany w trakcie gier decyzyjnych. 

 

Treści realizowane w formie e-learning: nie dotyczy. 

LITERATURA  

OBOWIĄZKOWA 

 

• Wiśniewski B., Praktyczne aspekty badań bezpieczeństwa, Difin, Warszawa 2020; 

• Wiśniewski B., Kozioł J., Falecki J., Podejmowanie decyzji w sytuacjach kryzysowych, WSPol, 

Szczytno 2017; 

• Stęplewski B., Podstawy niemilitarnego zarządzania kryzysowego - podręcznik, Akademia im. 

Andrzeja Frycza Modrzewskiego, Kraków 2017; 

LITERATURA  

UZUPEŁNIAJĄCA  

• Wiśniewski B., Praktyczne aspekty badań bezpieczeństwa, Difin, Warszawa 2020; 

• Bogdalski P., Kaczmarczyk B., Kogut B., Racjonalizacja systemu zarządzania kryzysowego - 
aspekty krajowe i międzynarodowe, SA PSP, Kraków 2015; 

• Grocki R., Zarządzanie kryzysowe, dobre praktyki, Difin, Warszawa 2012; 

• G. Sobolewski, D. Majchrzak, Zarządzanie kryzysowe w systemie bezpieczeństwa 
narodowego, Warszawa, AON, 2012; 

• Sienkiewicz-Małyjurek K., Krynojewski F.R., Zarządzanie kryzysowe w administracji publicznej, 
Difin, Warszawa 2010; 

• Chojnacki W., Kaczmarczyk B. (red.) Optymalizacja procesów zarządzania kryzysowego, 
Ośrodek Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej, Lubań 2011; 

• Kaczmarczyk B. Wiśniewski B., Sytuacje krytyczne a stres, Wyższa Szkoła Administracji, 
Bielsko-Biała 2012; 

• Listwan T. (red.), Zarządzanie w sytuacjach kryzysowych podczas EURO 2012, Wydawnictwo 
Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2010; 

• Wiśniewski B., Kozioł J., Decision-Making in Crisis Situations – Overview, [w:] Law and 
Security. Miniscelanea, B.Wiśniewski, Gerald G.Sander, P.Kobes (eds.), Schriften zu Mittel- 
und Osteuropa in der Europäischen Integration, Verlag Dr. Kovač, Hamburg 2017; 

• Wiśniewski B., System bezpieczeństwa państwa. Konteksty teoretyczne i praktyczne, WSPol, 
Szczytno 2013; 

• Wiśniewski B., Prońko J., Crisis in the Enterprise, Miscellanea Oeconomicae,  Wydział 
Zarządzania i Administracji Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana 
Kochanowskiego, Kielce 2011; 

PUBLIKACJE 

NAUKOWE OSÓB 

PROWADZĄCYCH 

ZAJĘCIA ZWIĄZANE            

Z TEMATYKĄ MODUŁU 

• Wiśniewski B., Prońko J., Podstawowe problemy współpracy w zarządzaniu kryzysowym, 

Bulletin of Lviv State University of Life Safety, № 20, 2019; 

• Wiśniewski B., Prońko J., Lubiewski P. (red. nauk.), Instytucje publiczne i prywatne w systemie 

zarządzania kryzysowego, Szkoła Główna Służby Pożarniczej, Warszawa 2018; 



• Wiśniewski B., Prońko J. (red. nauk.), Zarządzanie instytucjami publicznymi w kontekście 

niepewności, zagrożeń, kryzysów i ryzyka, WSPol, Szczytno 2017; 

• Wiśniewski B., Sander G. S., Zagrożenie, kryzys i sytuacja kryzysowa – jako uwarunkowania 

życia współczesnego człowieka, Bezpieczeństwo i Technika Pożarnicza, CNBOP-PIB, Vol. 41 

Issue 1, Józefów 2016; 

• Wiśniewski B., Kaczmarczyk B. (red. nauk.), Zarządzanie kryzysowe. Tom II: Diagnoza 

rozwiązań praktycznych w zakresie bezpieczeństwa wewnętrznego, PWSZ, Legnica 2012; 

• Wiśniewski B., Stawnicka J., Socha R. (red. nauk.), Zarządzanie kryzysowe (Teoria, praktyka, 

konteksty, badania), WSPol, Szczytno 2011; 

• Prońko J., Wiśniewski B., Wojtuszek T., Kryzys i zarządzanie, WSA, Bielsko-Biała 2007; 

METODY 

NAUCZANIA 

 

W formie bezpośredniej:  

• wykład, gra decyzyjna, scenariusze ćwiczeń, praca studentów w grupie, praca z materiałami 

źródłowymi, dyskusja.  

 

W formie e-learning: nie dotyczy 

POMOCE NAUKOWE Prezentacje multimedialne, materiały pozyskane przez studentów w ramach wniosku o udostępnienie 

informacji publicznej, autorskie szablony do gry decyzyjnej, materiały umieszczone na witrynach 

internetowych organów administracji publicznej z zakresu bezpieczeństwa publicznego i zarządzania 

kryzysowego. 

PROJEKT  Nie dotyczy 

FORMA I WARUNKI 

ZALICZENIA  

Wykład - egzamin pisemny, testowy - 10 pytań. 

Oceny: 3,0 - 6 pkt., 3,5 - 7 pkt., 4,0 - 8 pkt., 4,5 - 9 pkt., 5,0 - 10 pkt. 

Ćwiczenia – zaliczenie na ocenę, opracowanie materiałów z ćwiczeń, udział w grze decyzyjnej, 

przedstawienie materiałów z ćwiczeń w formie elementów Planu Zarządzania Kryzysowego na zaliczenie 

z oceną. 

 


