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FORMA ZAJĘĆ Wykład 

CELE PRZEDMIOTU 

 

Przekazanie wiedzy o zarządzaniu w obszarze bezpieczeństwa oraz krajowym systemie zarządzania 

kryzysowego, zwracając uwagę na  teorię i prawne podstawy działalności zarządczej oraz 

zarządzanie w sytuacjach kryzysowych na różnych szczeblach administracji publicznej. 

Zapoznanie 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 

BN2_W01 P7S_WG zna w pogłębionym stopniu zasady zarządzania 

kryzysowego i rodzaje zagrożeń kryzysowych  

test wiedzy 

BN2_W09 P7S_WK zna w pogłębionym stopniu zasady oraz podstawy prawne 
funkcjonowania krajowego systemu zarządzania 
kryzysowego  

test wiedzy 

UMIEJĘTNOŚCI 

BN2_U02 P7S_UW potrafi  analizować  i ocenić  sytuacje kryzysowe  ocena pracy i aktywności 
na zajęciach 

BN2_U05 P7S_UW posiada umiejętność swobodnego dokonywania porównań 

między sytuacjami kryzysowymi 

ocena pracy i aktywności 
na zajęciach 

BN2_U03 P7S_UW potrafi ocenić zadania i rolę  instytucji odpowiedzialnych 
za ochronę ludności w kraju  oraz krajowego systemu 
zarządzania kryzysowego 

ocena pracy i aktywności 
na zajęciach 

BN2_U02 P7S_UW potrafi w sposób krytyczny odczytać teksty źródłowe 
dotyczące zarządzania kryzysowego 

ocena pracy i aktywności 
na zajęciach 

BN2_U12 P7S_UW wykorzystuje wiedzę o koncepcjach i metodach 
organizacji oraz zarządzania strukturami podmiotów 
bezpieczeństwa do rozwiązania nietypowych złożonych 
problemów  o charakterze praktycznym   z zakresu 
zarządzania kryzysowego 

ocena pracy i aktywności 
na zajęciach 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

BN2_K01 P7S_KK jest  gotów do krytycznej oceny posiadanej wiedzy  
 z zakresu zarządzania kryzysowego  

dyskusja na zajęciach 

BN2_K01 P7S_KK zachowuje krytycyzm i skłonność do weryfikowania 
pozyskiwanych informacji  

dyskusja na zajęciach 

BN2_K02 P7S_KO jest otwarty na poglądy innych i skłonny do podjęcia 
dyskusji na tematy związane z zarządzaniem kryzysowym 
w obszarze bezpieczeństwa narodowego  

dyskusja na zajęciach 

BN2_K07 P7S_KK jest gotów do uznawania znaczenia wiedzy  
w rozwiązywaniu problemów praktycznych i poznawczych 
z zarządzania kryzysowego  i w  przypadku trudności  
zasięgania opinii ekspertów 

dyskusja na zajęciach 



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

Stacjonarne 

udział w wykładach = 24 

udział w ćwiczeniach =  

przygotowanie do ćwiczeń =  

przygotowanie do wykładu = 17 

przygotowanie do zaliczenia/egzaminu =17,5 

realizacja zadań projektowych = 

e-learning = 

zaliczenie/egzamin =2 

inne  (konsultacje) = 4 

RAZEM:64,5 

Liczba punktów  ECTS: 2,5 

w tym w ramach zajęć kształtujących umiejętności 

praktyczne: 

Niestacjonarne 

udział w wykładach =  

udział w ćwiczeniach =  

przygotowanie do ćwiczeń =  

przygotowanie do wykładu =  

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:  

 

Treści realizowane w formie bezpośredniej:  

• Rodzaje zagrożeń kryzysowych. 

• Organa administracji w zarządzaniu kryzysowym. 

• Planowanie, prognozowanie, organizowanie w zarządzaniu. 

• Status prawny zarządzania w sytuacjach kryzysowych. 

• Istota zarządzania kryzysowego. 

• Gminny Zespół Reagowania, Powiatowy i Wojewódzki Zespół Reagowania  

• Kryzysowego oraz Rządowy Zespół Koordynacji Kryzysowej. 

• Rola Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego w systemie zarządzania   

• kryzysowego. 

• Rola Policji oraz Sił Zbrojnych RP w systemie zarządzania kryzysowego. 
 

Treści realizowane w formie e-learning: nie dotyczy 

LITERATURA  

OBOWIĄZKOWA 

 

1. Procedury zarządzania kryzysowego w sytuacjach zagrożeń niemilitarnych / Jan Wojnarowski, 

Sylwia Wojnarowska-Szpucha ; Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej. - Dąbrowa 

Górnicza : Wyższa Szkoła Biznesu. Wydawnictwo Naukowe, 2017 

2. Zarządzanie w sytuacjach kryzysowych - dylematy działań organizacyjnych podejmowanych w 

sferze bezpieczeństwa / redakcja naukowa Paulina Polko, Sandra Czerwińska ; Wyższa Szkoła 

Biznesu w Dąbrowie Górniczej. - Dąbrowa Górnicza : Wyższa Szkoła Biznesu, 2016 

3. G. Sobolewski, D. Majchrzak, Zarządzanie kryzysowe w systemie bezpieczeństwa narodowego, 

AON, Warszawa 2012. 

4. Skuteczne zarządzanie kryzysowe / Katarzyna Sienkiewicz-Małyjurek. - Wyd. popr.  - Warszawa 

: Difin, 2015. 

5. K. Sienkiewicz-Małyjurek, F. Krynojewski, Zarządzanie kryzysowe w administracji publicznej, 

Difin, Warszawa 2010 

6. P. Mickiewicz, System bezpieczeństwa narodowego w rozwiązaniach systemowych wybranych 

państw. Wydanie drugie rozszerzone i uzupełnione, Difin, Warszawa 2018. 

LITERATURA  

UZUPEŁNIAJĄCA  

1. J. Walas-Trębacz, J. Ziarko, Podstawy zarządzania kryzysowego, AFM, Kraków 2011. 

2. u C. Guźniczak , S. Stempiński, Zarządzanie kryzysowe,  Wyd. A. Marszałek  2021.  

3. R. Grocki, Zarządzanie kryzysowe. Dobre praktyki, Difin 2020. 

4. G. Sobolewski, Siły Zbrojne RP w zarządzaniu kryzysowym - aspekt narodowy i 

międzynarodowy, AON, Warszawa 2013. 

5. Zarządzanie w czasach kryzysu : wybrane zagadnienia / redakcja naukowa Łukasz Wróblewski ; 

https://www.empik.com/szukaj/produkt?author=gu%C5%BAniczak+cezary
https://www.empik.com/szukaj/produkt?author=stempi%C5%84ski+szczepan
https://www.empik.com/szukaj/produkt?author=grocki+romuald


Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej. - Dąbrowa Górnicza : Wyższa Szkoła Biznesu, 

2015. 

6. Understanding contemporary terrorism and counterterrorism / Sebastian Wojciechowski, Adrian 

K. Siadkowski ; Academy of Business in Dąbrowa Górnicza. - Dąbrowa Górnicza : Wydawnictwo 

Naukowe Wyższa Szkoła Biznesu, 2014. 

7. Ustawy, Rozporządzenia związane z przedmiotem. 

8. Dr. Donald W. Walsh, Dr. Hank T. Christen Jr., et al. National Incident Management System: 

Principles and Practice: Principles and Practice, Jones & Bartlest Learning LLC, 2012. 

9. R. Szynowski, Kompetencje organów władzy i administracji w zakresie obrony w państwach 

sąsiadujących z Rzeczpospolitą Polską, Wydawnictwo Naukowe Akademii WSB, Dąbrowa 

Górnicza 2020. 

METODY NAUCZANIA 

 

W formie bezpośredniej: 

• Wykład, dyskusja problemowa,  
W formie e-learning: nie dotyczy 

POMOCE NAUKOWE • prezentacja multimedialna,  

• teksty źródłowe, 

PROJEKT  Nie dotyczy 

FORMA  I WARUNKI 

ZALICZENIA  

• Wykład – egzamin testowy; 
 

 


