
PRZEDMIOTY DO WYBORU - treści programowe 

Administracja bezpieczeństwa publicznego III rok  V semestr 

 

ZWALCZANIE PRZESTĘPCZOŚCI I TERRORYZMU 

 

Pojęcie przestępstwa kryminalnego, gospodarczego i przestępczości zorganizowanej.  Rodzaje 

przestępstw kryminalnych i gospodarczych. Współczesne sposoby popełniania przestępstw 

kryminalnych i gospodarczych . Wybrane aspekty i rodzaje przestępczości zorganizowanej. Stan 

przestępczości kryminalnej i gospodarczej, rozmiary i dynamika przestępczości zorganizowanej w 

Polsce. Polityka kryminalna i zwalczanie przestępczości. Formy pracy i sposoby działania oraz środki 

zwalczania przestępczości; Organy ścigania karnego i ich rola w rozpoznawaniu i zwalczaniu 

przestępczości .  Wykrywalność przestępstw i zjawisko „ciemnej liczby przestępstw”. Źródła 

współczesnej działalności terrorystycznej. Formy terroryzmu. Terroryzm, a przestępczość 

zorganizowana. Przeciwterroryzm - rola i zadania służb w działaniach antyterrorystycznych i kontr 

terrorystycznych; Środki prawne służące zwalczaniu przestępczości zorganizowanej i terroryzmu w 

polskim systemie prawnym; Współpraca europejska i międzynarodowa w zakresie zwalczania 

przestępczości i terroryzmu. 

 

 

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH I INFORMACJI NIEJAWNYCH 

 

Prawo do autonomii informacyjnej jednostki i jego zakres. Pojęcie ochrony danych osobowych. 

Podmioty przetwarzające dane osobowe. Organ ochrony danych osobowych. Zasady przetwarzania 

danych osobowych. Prawo dostępu do zbioru danych osobowych. Zabezpieczenie danych osobowych. 

Obowiązki administratorów. Rejestracja zbiorów danych osobowych. Przekazywanie danych 

osobowych za granicę; Odpowiedzialność za naruszenie obowiązków w zakresie ochrony danych 

osobowych; Organizacja ochrony informacji niejawnych. Pojęcie informacji niejawnych. 

Klasyfikowanie informacji niejawnych. Klauzule tajności.  Dostęp do informacji niejawnych. 

Postępowanie sprawdzające. Kontrola obiegu dokumentów. Kancelarie tajne;  Bezpieczeństwo 

systemów i sieci teleinformatycznych. Środki ochrony fizycznej informacji niejawnych; 

Bezpieczeństwo przemysłowe; Odpowiedzialność za naruszenie obowiązków w zakresie informacji 

niejawnych. 

 

PREWENCJA WOBEC ZAGROŻEŃ BEZPIECZEŃSTWA 

System bezpieczeństwa publicznego i powszechnego. Zagrożenia bezpieczeństwa publicznego i 

powszechnego. Pojęcie zapobiegania przestępczości i klasyfikacje zapobiegania przestępczości. 

Koncepcja  „Community policing” jako przykład filozofii i strategii prewencyjnej.  Organizacja i 

koordynacja systemu zapobiegania przestępczości w Polsce i w Europie. Elementy rządowej strategii 

zapobiegania i zwalczania przestępczości i zachowań aspołecznych. Instytucje odpowiedzialne za 

prewencję kryminalną i ich zadania w tym zakresie. Rola i zadania w zakresie prewencji uczestników 

zarządzania kryzysowego. System monitorowania zagrożeń i ostrzegania przed zagrożeniami w 

zarządzaniu kryzysowym. System powiadamiania ratunkowego. Prewencja w ochronie 

przeciwpożarowej. Prewencja wobec zagrożeń terrorystycznych. Prewencja wobec zagrożeń 

skierowanych na dobra kultury narodowej. Edukacja dla bezpieczeństwa i kształtowanie poczucia 

bezpieczeństwa. Komunikacja społeczna i kontakt z mediami w obszarze zapobiegania 

bezpieczeństwa publicznego i powszechnego. 

 

WSPÓŁCZESNE SYSTEMY POLITYCZNE 
 

Istota systemu politycznego; Konstrukcja metodologiczna systemu politycznego; Struktura i elementy 

systemów politycznych – geneza i ewolucja instytucji politycznych; Instytucje systemów politycznych 

– parlamenty i rządy; Funkcje systemów politycznych i ich ewolucja; Wybory – organizacja, systemy 

i procedury wyborcze; Obywatele i wybory – zachowania wyborcze; Normatywne i regulacyjne 

podstawy współczesnych systemów politycznych – prawo, konwenanse, normy moralne i religijne; 

Konstytucja i jej znaczenie dla systemu politycznego – rodzaje i cechy szczególne konstytucji; 

Kontrola konstytucjonalności prawa; Komunikowanie w obrębie systemu politycznego i z jego 

otoczeniem ; Społeczeństwo, system gospodarczy, otoczenie międzynarodowe; Systemy polityczne – 

funkcjonowanie; Współczesne systemy polityczne – kryteria oceny; Sprawność, efektywność i 

reprezentatywność systemów politycznych 
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PAKTY PRAW CZŁOWIEKA 

Podstawowe pojęcia z zakresu praw człowieka. Geneza praw człowieka i ich ujęcia w kontekście 

międzynarodowym. Koncepcje praw człowieka. Treść i znaczenie Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka; 

Pakty Praw w systemie Narodów Zjednoczonych. Zakres ochrony i środki implementacji. Inne traktatowe i 

instytucjonalne mechanizmy ochrony praw człowieka w systemie Narodów Zjednoczonych. System ochrony 

praw człowieka stworzony przez Radę Europy. Zakres regulacji Europejskiej Konwencji Praw Człowieka. 

Procedury implementacji EKPCz. Pozaeuropejskie, regionalne systemy ochrony praw człowieka. Ochrona praw 

człowieka w systemie Międzynarodowej Organizacji Pracy; Soft law w zakresie ochrony praw człowieka. 

Problemy wprowadzenia ogólnej regulacji z zakresu praw człowieka; Prawa człowieka w systemie UE. 

Regulacje traktatowe w zakresie ochrony praw człowieka a prawo krajowe 

 

ORGANIZACJE MIĘDZYNARODOWE W DZIEDZINIE BEZPIECZEŃSTWA 

Geneza i klasyfikacja organizacji międzynarodowych; Statut organizacji międzynarodowych; Bezpieczeństwo 

międzynarodowe i jego instytucjonalizacja na początku XXI wieku; Zaangażowanie Organizacji Narodów 

Zjednoczonych w sprawy światowego bezpieczeństwa; Misje pokojowe ONZ; Organizacja Paktu 

Północnoatlantyckiego – geneza i struktura; Rola NATO w światowym bezpieczeństwie na początku XXI 

wieku; Unia Europejska – polityka bezpieczeństwa i obrony; Organizacja Bezpieczeństwa i Współpracy w 

Europie i jej znaczenie; Unia Zachodnioeuropejska w systemie bezpieczeństwa europejskiego; Organizacje o 

charakterze regionalnym w wymiarze bezpieczeństwa; Interpol – geneza, struktura i działalność; Udział Polski w 

organizacjach bezpieczeństwa; Wojsko polskie w zagranicznych misjach wojskowych ; Organizacje 

międzynarodowe – inne możliwości załatwiania sporów 

 

METODY PRZECIWDZIAŁANIA I ZWALCZANIA PRZESTĘPCZOŚCI TRANSGRANICZNEJ 

Pojęcie współpracy transgranicznej,  euroregionalnej i inne pojęcia pokrewne. Analiza podstawowych aktów 

prawnych wydanych przez organizacje międzynarodowe: Konwencja Madrycka, Europejska Karta Samorządu 

Terytorialnego,  Europejska Karta Regionów Granicznych. Geneza, zasady i struktury współpracy 

transgranicznej w Europie, Typologia struktur transgranicznych. Struktury strategiczne współpracy 

transgraniczej. Etapy współpracy transgranicznej. Charakterystyka europejskich instytucji  ds. współpracy 

transgranicznej  i międzyregionalnej: Rada Europy, Komitet Regionów UE, Stowarzyszenie Europejskich 

Regionów Granicznych i inne. Struktura i lokalizacja regionów przygranicznych w Europie Zachodniej oraz w 

Polsce. Charakterystyka kategorii regionów granicznych. Europejskie podstawy prawne współpracy 

transgranicznej w dziedzinie bezpieczeństwa. Instytucje RP realizujące współpracę transgraniczną w dziedzinie 

bezpieczeństwa. Współpraca transgraniczna  w oparciu o Konwencję wykonawczą z Schengen. Rola systemu 

informacyjnego Schengen we współpracy transgranicznej. Współpraca transgraniczna w ramach  Europolu. 

Rządowe i resortowe akty prawne regulujące współpracę transgraniczną  instytucji bezpieczeństwa publicznego. 

Formy współpracy transgranicznej w dziedzinie bezpieczeństwa. Operacyjna i pozaoperacyjna współpraca 

transgraniczna  instytucji bezpieczeństwa publicznego. Współpraca transgraniczna w zakresie utrzymania 

bezpieczeństwa granic. Współpraca transgraniczna w zakresie zwalczania klęsk żywiołowych i działań 

prewencyjnych w tym zakresie. 

 

LOGISTYKA ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO 

Od logistyki wojskowej i logistyki cywilnej do logistyki sytuacji kryzysowych; Potrzeby logistyczne i medyczne 

ludności poszkodowanej w sytuacjach kryzysowych; Zasady określania potrzeb logistycznych i medycznych 

ludności poszkodowanej; Usługi medyczne świadczone ludności poszkodowanej - pierwsza pomoc, 

kwalifikowana pierwsza pomoc, medyczne czynności ratunkowe, pomoc lekarska; Siły i środki wykorzystywane 

do zabezpieczenia logistycznego ludności poszkodowanej Zasady użycia wojska w działaniach kryzysowych ; 

Organizacja dostaw zaopatrzenia dla ludności poszkodowanej – woda, żywność i inne artykuły Organizacja 

usług logistycznych – transportowych, remontowych, gospodarczych, bytowych i innych dla ludności 

poszkodowanej; Procedury organizacji usług medycznych i zasady świadczeń medycznych dla ludności 

poszkodowanej w sytuacjach kryzysowych; Organizacja przedsięwzięć leczniczo-ewakuacyjnych, 

sanitarnohigienicznych oraz przedsięwzięć przeciwepidemicznych; Struktura organizacyjna i funkcjonowanie 

grup logistycznych zespołów zarządzania kryzysowego Procedury zarządzania logistycznego w sytuacjach 

kryzysowych; Dokumentacja wykorzystywana w procesie zarządzania logistycznego. Standardowe logistyczne 

procedury operacyjne dla jednostek wsparcia logistycznego, takich jak: Komenda Państwowej Straży Pożarnej, 

Komenda Policji, szpital powiatowy, Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego, Urząd Gminy, Wydział 

Gospodarki Mieszkaniowej, Zakład Wodociągów i Kanalizacji, Zakładu Usług Energetycznych itp. 

Wykorzystanie technologii informatycznych w logistyce zarządzania kryzysowego 

 


