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FORMA ZAJĘĆ Wykład, ćwiczenia 

CELE 

PRZEDMIOTU 

 

Celem przedmiotu jest przekazanie wiedzy z zakresu bezpieczeństwa i porządku publicznego. Studenci 

poznają zasady i przepisy regulujące działania policji, służb i straży odpowiedzialnych za utrzymanie 

porządku publicznego, zdobędą wiedzę na temat działania organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości, 

zapoznają się z problemem przestępczości zorganizowanej. 

Odniesienie do efektów uczenia się Opis efektów uczenia się Sposób weryfikacji 

efektu uczenia się Efekt kierunkowy PRK 

WIEDZA 

BN2_W03 P7S_WG zna i rozumie  w  pogłębionym stopniu strukturę 

organizacyjną i  kluczowe zadania organów właściwych  

z zakresu bezpieczeństwa i porządku publicznego 

dyskusja i pytania  
w trakcie wykładu, 
test wiedzy na zaliczenie 

BN2_W11 P7S_WK zna regulacje prawne związane z funkcjonowaniem służb 
porządku publicznego 

dyskusja i pytania  
w trakcie wykładu, 
test wiedzy na zaliczenie 

BN2_W03 P7S_WG zna w pogłębionym stopniu aktualną strukturę  

organizacyjno-techniczną służb porządku publicznego 

dyskusja i pytania  
w trakcie wykładu, 
test wiedzy na zaliczenie 

BN2_W07 P7S_WG zna w pogłębionym stopniu metody postępowania przy 

zapobieganiu skutkom klęsk żywiołowych   

dyskusja i pytania  
w trakcie wykładu, 
test wiedzy na zaliczenie 

UMIEJĘTNOŚCI 

BN2_U02 P7S_UW potrafi  ocenić zagrożenia i analizować ich przyczyny oraz 

środki zapobiegające tym zagrożeniom  

dyskusja i pytania  
w trakcie wykładu, 
test wiedzy na zaliczenie 

BN2_U03 P7S_UW potrafi przygotować lokalny plan zarządzania 

kryzysowego 

dyskusja i pytania  
w trakcie wykładu, 
test wiedzy na zaliczenie 

BN2_U01 P7S_UW umie oceniać i analizować okoliczności zdarzeń, 

przypadku krytycznego, stosować odpowiednie procedury 

dyskusja i pytania  
w trakcie wykładu, 
test wiedzy na zaliczenie 

BN2_U03 P7S_UW potrafi właściwie zinterpretować założenia związane  
z zabezpieczeniem imprez masowych 

dyskusja i pytania  
w trakcie wykładu, 
test wiedzy na zaliczenie 

BN2_U04 P7S_UW umie zastosować normy prawa europejskiego  
i międzynarodowego regulujące działanie służb porządku 
publicznego 

dyskusja i pytania  
w trakcie wykładu, 
test wiedzy na zaliczenie 

BN2_U07 P7S_UK tworzy pisemne formy wypowiedzi na tematy związane 
 z działaniami służb publicznych w sytuacjach zagrożenia 
bezpieczeństwa em 

dyskusja i pytania  
w trakcie wykładu, 
test wiedzy na zaliczenie 

BN2_U12 P7S_UW Wykorzystuje wiedzę o koncepcjach i metodach dyskusja i pytania  



organizacji oraz zarządzania strukturami podmiotów 
bezpieczeństwa do rozwiązania nietypowych złożonych 
problemów  z zakresu porządku  publicznego 

w trakcie wykładu, 
test wiedzy na zaliczenie 

BN2_U13 P7S_UO potrafi współpracować z innymi osobami w realizacji 
zadań i prac zespołowych, przyjmować rolę przywódczą 
wyznaczając cele z zakresu bezpieczeństwa i sposoby ich 
osiągania 

dyskusja i pytania  
w trakcie wykładu, 
test wiedzy na zaliczenie 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

BN2_K05 P7S_KR jest gotów w działalności zawodowej do krytycznej oceny 
posiadanej wiedzy 

ocena postaw studenta 

podczas analizy 

 i rozwiązywania 

konkretnych problemów 

praktycznych w ramach 

zajęć 

BN2_K02 P7S_KO jest gotów do odpowiedzialnego pełnienienia roli 
zawodowej w tym podejmowania szybkich  
i samodzielnych decyzji  

ocena postaw studenta 

podczas analizy 

 i rozwiązywania 

konkretnych problemów 

praktycznych w ramach 

zajęć 

BN2_K03 P7S_KO jest gotów do twórczego działania w zakresie 
rozwiązywania problemów zawodowych 

ocena postaw studenta 

podczas analizy  

i rozwiązywania 

konkretnych problemów 

praktycznych w ramach 

zajęć 

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

Stacjonarne 

udział w wykładach = 24 

udział w ćwiczeniach = 24 

przygotowanie do ćwiczeń = 17,5 

przygotowanie do wykładu = 17 

przygotowanie do zaliczenia/egzaminu = 34,5 

realizacja zadań projektowych = 

e-learning = 

zaliczenie/egzamin =4 

inne (konsultacje) = 8 

RAZEM:129 

Liczba punktów ECTS: 5 

w tym w ramach zajęć kształtujących umiejętności 

praktyczne:2,5 

 

Niestacjonarne 

udział w wykładach =  

udział w ćwiczeniach = 

przygotowanie do ćwiczeń =  

przygotowanie do wykładu/ konwersatorium =  

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 

Podstawowa wiedza z zarządzania bezpieczeństwem 

TREŚCI 

PRZEDMIOTU 

 

Treści realizowane w formie bezpośredniej:  

Wykład: 

• Zagadnienia ogólne bezpieczeństwa wewnętrznego. 

• Podstawowe zasady organizacji i funkcjonowania administracji bezpieczeństwa. 

• Definicje pojęcia służb porządku publicznego oraz pojmowania ich kompetencji. Różnice  

w typologii poszczególnych służb porządku publicznego. 

• Współdziałanie i współpraca w zakresie ochrony bezpieczeństwa. 

• Pojęcie formacji mundurowych i organizacja organów bezpieczeństwa publicznego w Polsce. 



• Działalność służb i formacji mundurowych. 

• Policja w systemie podmiotów bezpieczeństwa wewnętrznego. 

 

Ćwiczenia: 

• Organizacje i struktury odpowiedzialne za bezpieczeństwo publiczne. 

• Działania profilaktyczne na rzecz bezpieczeństwa publicznego. 

• Rola administracji publicznej w utrzymaniu bezpieczeństwa publicznego.  

• Rządowe i pozarządowe inicjatywy i programy  na rzecz bezpieczeństwa publicznego. 

• Przemiany demograficzne a bezpieczeństwo publiczne.  

• Założenia ogólne, aspekty prawne i organizacyjne porządku publicznego.  

• Zadania i funkcjonowanie podmiotów porządku publicznego podległych naczelnym organom 
administracji państwowej – Policja, Straż Graniczna, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, 
Centralne Biuro Antykorupcyjne.  

• Zadania i funkcjonowanie podmiotów porządku publicznego podległych centralnym organom 
administracji państwowej – Żandarmeria Wojskowa, Służba więzienna, Straż Ochrony Kolei, Straż 
Leśna, Inspekcja Transportu drogowego.  

• Zarządzanie działaniami podmiotów państwowych z zakresu porządku i bezpieczeństwa 
publicznego.  

• Perspektywy poprawy bezpieczeństwa publicznego. 
 

Treści realizowane w formie e-learning: nie dotyczy 

LITERATURA  

OBOWIĄZKOWA 

 

1. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 sierpnia 2013 r. w sprawie szczegółowych warunków i 

sposobu użycia oddziałów i pododdziałów Policji oraz Sił Zbrojnych RP w razie zagrożenia 

bezpieczeństwa publicznego lub zakłócenia porządku publicznego (Dz.U.2013.1037). 

2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 lipca 2016 r. w sprawie użycia oddziałów i pododdziałów 

Policji oraz Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w razie zagrożenia bezpieczeństwa publicznego 

lub zakłócenia porządku publicznego (Dz.U. 2016 poz. 1090) 

3. E. Ura, S. Pieprzny, Służby i formacje mundurowe w systemie bezpieczeństwa wewnętrznego w 

Rzeczypospolitej Polskiej, RS Druk, Rzeszów 2010. 

LITERATURA  

UZUPEŁNIAJĄCA  

 

1. J. S. Ferguson, 99 Things Every law Enforcement Officer Should Know, 2019. 

2. J. A. Rose, D. C. Lacher, Managing Public Safety Technology Deploying Systems in Police, Courts, 

Corrections, and Fire Organizations, Routledge, New York 2017. 

3. A. Letkiewicz, P. Majer, Polska policja w systemie organów państwa: ewolucja i implikacje na 

przyszłość,  Wydawnictwo Naukowe Akademii WSB, Dąbrowa Górnicza 2020. 

4. J. Kleszczyńskiego, J. Smereki, B. Zysiak-Christ (red.), Systemy ratownicze w Polsce a 

bezpieczeństwo cywilne i wojskowe: monografia T. 2, Wrocławskie Wydawnictwo Naukowe Atla 2, 

Wrocław 2016. 

METODY 

NAUCZANIA 

 

W formie bezpośredniej: 

• Analiza tekstów aktów prawnych z dyskusją.  

• Analiza obowiązującego orzecznictwa sądów administracyjnych oraz poglądów doktryny. 

• Praca w grupach 
 

W formie e-learning: nie dotyczy 

POMOCE 

NAUKOWE 

Prezentacja multimedialna 

PROJEKT  Organizacja działań wybranych służb publicznych w wybranych sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa. 

FORMA  I 

WARUNKI 

ZALICZENIA  

Wykład: zaliczenie na ocenę - test pisemny z pytaniami (zadaniami) otwartymi; 

Ćwiczenia: zaliczenie na ocenę 

• Zaliczenie na podstawie  przedstawionych referatów – prezentacji oraz aktywności na zajęciach. 
 

 

 


