
PRZEDMIOTY DO WYBORU - treści programowe 

Administracja bezpieczeństwa publicznego II rok  III semestr 

 

ZARZĄDZANIE KADRAMI 

Charakterystyka polityki personalnej w organizacji. Planowanie zatrudnienia. Tworzenie opisu 

stanowisk pracy. Przygotowanie procesu rekrutacji. Przeprowadzanie procesu rekrutacji. 

Wprowadzanie do pracy. Ocenianie pracowników. Szkolenia pracowników. Kariera zawodowa. 

Systemy wynagradzania pracowników. Prowadzenie dokumentacji pracowniczej. Dodatkowe aspekty 

zarządzania personelem. Rozwiązanie stosunku pracy. Wspomaganie zwalnianych pracowników. 

Studia przypadków. 

 

PUBLIC RELATIONS W ADMINISTRACJI 

PR jako proces komunikacji z otoczeniem. Kreowanie wizerunku osoby. Kreowanie wizerunku 

organizacji i zarządzanie nim. Media relations - współpraca ze środkami masowego przekazu. 

Wydawnictwa firmowe firmy. Zasady organizowania imprez firmowych. Sponsoring jako instrument 

PR. Rodzaje, obszary i strategie pozostałych działań PR. Działania PR w sytuacjach kryzysowych. 

 
ROZWIĄZYWANIE SYTUACJI PROBLEMOWYCH 

Praktyka, praxis, prakseologia i etyka; Wyobraźnia humanistyczna; Pojęcie sytuacji problemowej; 

Moralny wymiar sytuacji problemowej; Sytuacje problemowe w przysłowiach i aforyzmach; Sposoby 

rozwiązywania sytuacji problemowych; Życie codzienne – pole walki lub współdziałania; Człowiek 

działający; Sprawność działania; Zasady współdziałania; Mikroskala doświadczenia społecznego; 

Zasada właściwej miary postępowania; Współczynnik humanistyczny w działaniu; Działanie 

komunikacyjne; Postawa racjonalno-krytyczna 

 
PODSTAWY KRYMINOLOGII I KRYMINALISTYKI 

Kryminalistyka i kryminologia jako dyscypliny naukowe; Geneza i historia kryminalistyki , teorie 

kryminologiczne.  Przestępstwo i przestępca jako przedmiot badań kryminologicznych.  Podstawowe  

zagadnienia wiktymologii. Przestępczość w Polsce, perspektywa historyczna ; Aktualne problemy 

przestępczości w Polsce; Przestepczość zorganizowana,  handel ludźmi, terroryzm. Elementy wiedzy  

o więziennictwie w Polsce.  Geneza, historia kryminalistyki, współczesne metody kryminalistyczne;  

Podstawowe działy techniki  kryminalistycznej: Kryminalistyczna charakterystyka wybranych 

rodzajów śladów i badań.  Sprzęt i środki techniki kryminalistyczne.  Przeprowadzanie podstawowych 

czynności procesowo-kryminalistycznych, operacyjno – rozpoznawczych, Rola biegłych, ekspertyz, 

badań; Wersje kryminalistyczne. Modus operandi. Dokumentacja kryminalistyczna 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PRZEDMIOTY DO WYBORU - treści programowe 

Administracja bezpieczeństwa publicznego II rok  IV semestr 

 

OCHRONA OSÓB, MIENIA, OBIEKTÓW I OBSZARÓW 

Ogólne zasady podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej. Koncesjonowanie 

działalności gospodarczej ; Prywatyzacja zadań publicznych w zakresie ochrony osób i mienia; Formy 

ochrony osób i mienia. Obszary, obiekty i urządzenia podlegające ochronie. Wewnętrzne służby 

ochrony; Podjęcie i wykonywanie działalności w zakresie ochrony osób i mienia.  Przesłanki 

udzielenia koncesji w zakresie ochrony osób i mienia.  Cofnięcie koncesji, zmiana jej zakresu. 

Licencja pracownika ochrony.  Licencja pracownika zabezpieczenia technicznego. Uprawnienia 

pracowników ochrony w zakresie stosowania środków ochrony. Zasady ochrony transportowanej 

broni, amunicji, materiałów wybuchowych, uzbrojenia, urządzeń i sprzętu wojskowego. Organy i 

formy kontroli nad działalnością w zakresie ochrony osób i mienia; Zakres i formy kontroli 

działalności w zakresie ochrony osób i mienia; Kompetencje nadzorcze Głównego Komendanta Policji 

 

BEZPIECZEŃSTWO SPOŁECZNE I SPOŁECZNOŚCI LOKALNYCH 

Definicja i terminologia  pojęcia bezpieczeństwo społeczne. Zagrożenia społeczne: bezrobocie, 

ubóstwo, korupcja, demografia. Istota zapobiegania zagrożeniom społecznym i modele polityki 

społecznej państwa. System bezpieczeństwa społecznego państwa. Rola i zadania państwa w zakresie 

polityki bezpieczeństwa społecznego. Rządowe i pozarządowe programy bezpieczeństwa społecznego 

i pomocy społecznej państwa. Instrumenty  prawne, jakimi dysponują społeczności lokalne w zakresie 

kształtowania i utrzymywania bezpieczeństwa. Bezpieczeństwo w miejscach publicznych  i 

kształtowanie bezpiecznych przestrzeni. Przemoc domowa, szkolna, rówieśnicza i zapobieganie tym 

zjawiskom. Postępowanie z nieletnimi i wobec nieletnich. Rola prawa miejscowego w zapewnieniu 

bezpieczeństwa lokalnych społeczności. Lokalne koalicje na rzecz bezpieczeństwa. Formy współpracy 

Policji i innych organów porządkowych z lokalną społecznością na rzecz  zapewnienia 

bezpieczeństwa lokalnego. Tworzenie, realizacja i ewaluacja  programów prewencyjnych oraz ich rola 

w zapewnieniu bezpieczeństwa społeczności lokalnych. Inicjatywy obywatelskie na rzecz poprawy 

bezpieczeństwa lokalnego. 

 

PISMA W POSTĘPOWANIU ADMINISTRACYJNYM 

Uregulowania formalno – prawne związane z postępowaniem w zakresie tworzenia pism   

występujących w procesie postępowania administracyjnego. Układu pisma w korespondencji 

administracji publicznej.  Pisma z zastosowaniem środków elektronicznego przekazu, zgodnie  

z uregulowaniami  ustawy; Oznaczenia pism, ich rejestracja, zgodnie z uregulowaniami wynikającymi 

z „Instrukcji kancelaryjnej dla organów gmin i związków międzygminnych”. Układ formalno-prawny 

pełnomocnictwa w postępowaniu administracyjnym. Decyzja administracyjna - wymogi formalno-

prawne w toku postępowania administracyjnego. Odwołanie od decyzji - wymogi formalno-prawne. 

Wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia odwołania od decyzji. Postanowienie - wymogi 

formalno-prawne. Zażalenie na postanowienie. Wniosek o uzupełnienie postanowienia. Wniosek  

o wznowienie postępowania administracyjnego. Wniosek o wyłączenie pracownika z udziału  

w postępowaniu administracyjnym. Zażalenie na niezałatwienie sprawy w terminie. Skarga do sądu 

administracyjnego na decyzję organu, jako przykład pisma z zakresu postępowania przed sądami 

administracyjnymi. 

 

INTERNATIONAL ECONOMIC RELATIONS 

Subject matter of international economic relations; International division of labor; Theories of 

foreign trade; The role of foreign trade in the economy; International turnover factors of 

production; International monetary and financial relations; Exchange rate policy; Balance of 

payments and balance of payments of the country; Commercial policy; Prices in world trade; 

Models and mechanisms of economic integration; The role of international economic 

organizations in the world; Global problems in the modern economy; The role of developing 

countries in the world; The role of business intelligence in shaping the market 
 


