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Nazwa modułu (bloku przedmiotów): Moduł wybieralny: 

ADMINISTRACJA BEZPIECZEŃSTWA 

PUBLICZNEGO 

Kod modułu: D 

Nazwa przedmiotu:  

ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE 
Kod przedmiotu: 39 

Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej przedmiot / moduł: INSTYTUT 

EKONOMICZNY 

Nazwa kierunku: ADMINISTRACJA 

Forma studiów: SS Profil kształcenia: praktyczny Poziom kształcenia: studia I 

stopnia 

Rok / semestr:   

IV/VII 
Status przedmiotu /modułu: 

obowiązkowy 
Język przedmiotu / modułu: 

polski 

Forma 

zajęć 
wykład ćwiczenia laboratorium projekt seminarium 

inne  

(wpisać 

jakie) 

Wymiar 

zajęć 

(godz.) 
15 30     

 

Koordynator przedmiotu / 

modułu 
Mgr Paweł Mirys 

Prowadzący zajęcia Mgr Paweł Mirys 

Cel  kształcenia przedmiotu / 

modułu 

Zapoznanie studentów z systemem zarządzania kryzysowego w celu 

nabycia umiejętności bieżącego monitorowania zagrożeń, tworzenia 

planów i procedur działania w sytuacjach kryzysowych oraz 

organizowania pracy zespołu zarządzania kryzysowego 

Wymagania wstępne 
Podstawy prawne bezpieczeństwa. Ustrój organów państwa, organów 

i urzędów administracji publicznej w Polsce. Organizacja i 

zarządzanie w administracji publicznej. 

 

EFEKTY UCZENIA SIĘ 

Nr efektu 

uczenia 

się/ grupy 

efektów 

Opis efektu uczenia się 

Kod 

kierunkowego 

efektu 

uczenia się 

Wiedza (Ma wiedzę w zakresie...)  

01 
problematyki teoretyczno - prawnej w zakresie stanowienia, 

obowiązywania i 

stosowania prawa 
K1P_W02 

02 
zasad polskiego prawa karnego i zasad prawa wykroczeń oraz pojęć z 

tego 

zakresu 
K1P_W14 

Umiejętności (Potrafi…)  

03 
obserwować zjawiska i procesy zachodzące w samorządzie 

terytorialnym oraz analizować ich sytuację 
K1P_U07 

04 
wyjaśniać zasady i obszary działania instytucji publicznych i 

projektować proces zarządzania w tych instytucjach 
K1P_U08 

Kompetencje społeczne  

05 
Współdziała w grupie, organizuje i kieruje pracą zespołów przyjmując w 

nich różne role 
K1P_K03 

06 Weryfikuje swoje działania, postawy oraz poszukuje nowych lepszych K1P_K08 



rozwiązań, jest kreatywny 
 

TREŚCI PROGRAMOWE 

Wykład 

Istota i podstawy prawne systemu zarządzania kryzysowego; stany nadzwyczajne: stan klęski 

żywiołowej, stan wyjątkowy, stan wojenny; zagrożenia kryzysowe o charakterze nie militarnym: 

katastrofy naturalne, awarie techniczne, niepokoje społeczne oraz zdarzenia terrorystyczne; 

zarządzanie w ujęciu kryzysowym; fazy nowoczesnego systemu zarządzania kryzysowego: 

zapobieganie, przygotowanie, reagowanie, odbudowa; monitorowanie i analiza zagrożeń; mapy 

zagrożeń; siatki bezpieczeństwa; rola i zadania organów zarządzania kryzysowego; system 

bezpieczeństwa cywilnego w Polsce; rola i zadania centrów zarządzania kryzysowego i zespołów 

reagowania kryzysowego; organizacja służb porządku publicznego w sytuacjach kryzysowych; plany 

reagowania kryzysowego i plany zarządzania kryzysowego; wykazy infrastruktury krytycznej, plany i 

programy ochrony infrastruktury krytycznej; długofalowy plan działania Zespołu Reagowania 

Kryzysowego i menedżera programów kryzysowych; plan operacyjny ochrony przed powodzią; 

zarządzanie kryzysowe, a działalność przedsiębiorstw. 

Ćwiczenia 

Istota zarządzania kryzysowego a pojęcie bezpieczeństwa publicznego; bezpieczeństwo publiczne 

jako zadanie państwa; sytuacja kryzysowa (kryzys); infrastruktura krytyczna; tworzenie struktur 

zarządzania kryzysowego (poziomy: krajowy, wojewódzki, powiatowy i gminny); zarządzanie w 

sytuacji kryzysowej jako szczególny przypadek zarządzania bezpieczeństwem powszechnym; system 

organów administracji właściwych w zakresie bezpieczeństwa publicznego; zadania i organizacja 

naczelnych organów administracji rządowej i centralnych organów administracji rządowej w zakresie 

zarządzania kryzysowego; zadania i organizacja Policji; zadania i organizacja Państwowej Straży 

Pożarnej (KSRG); zadania i organizacja Obrony Cywilnej; zadania Państwowego Ratownictwa 

Medycznego; planowanie zarządzania kryzysowego; psychologia w sytuacji kryzysowej – jak 

rozmawiać ze społeczeństwem i z mediami?; upoważnione podmioty prawa prywatnego działające w 

zakresie zarządzania kryzysowego; prawne formy działania w zakresie bezpieczeństwa publicznego. 

 

Literatura podstawowa 

1. J. Konieczny, Zarządzanie w sytuacjach kryzysowych, wypadkach 

i katastrofach, Poznań-Warszawa 2001. 

2. Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym, (Dz. U. 

Nr 89, poz. 590 z dnia 21 maja 2007 r. 

3. Ustawa z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski żywiołowej (Dz. U. 

Nr 62, poz. 558, z późn. zm.). 

4. Ustawa z dnia 21 czerwca 2002 r. o stanie wyjątkowym (Dz. U. Nr 

113, poz. 985, z późn. zm.) 

Literatura uzupełniająca  1. J. Gryz, W. Kitler (red.), System reagowania kryzysowego, Wyd. Adam 

Marszałek, Toruń 2007. 

2. J. Rogozińska-Mitrut, Podstawy zarządzania 

kryzysowego,Wydawnictwo Aspra-JR, Warszawa 2010. 

Metody kształcenia Metody praktyczne (studium przypadków z zakresu poruszanej tematyki) 

Metody podające (dyskusje, objaśnienia). 

 

 

Metody weryfikacji efektów uczenia się 

 

Nr efektu 

uczenia 

się/grupy 

efektów 

Metody praktyczne (studium przypadków z zakresu poruszanej tematyki) 03, 04, 05, 06 



Metody podające (dyskusje,objaśnienia) 01, 02 

Formy i warunki 

zaliczenia 

Egzamin ustny – 50%. Ćwiczenia – 50%. 

 

 

NAKŁAD PRACY STUDENTA 

 

 

Rodzaj działań/zajęć 

Liczba godzin 

Ogółem 
W tym zajęcia powiązane  

z praktycznym 

przygotowaniem zawodowym 

Udział w wykładach 15  

Samodzielne studiowanie  10  

Udział w ćwiczeniach audytoryjnych                                 

i laboratoryjnych, warsztatach, seminariach 
30 30 

Samodzielne przygotowywanie się do ćwiczeń 10 10 

Przygotowanie projektu / eseju / itp.
  10 10 

Przygotowanie się do egzaminu / zaliczenia 5 5 

Udział w konsultacjach 1  

Inne   

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 81 55 

Liczba punktów ECTS za przedmiot 3 

Liczba punktów ECTS przypisana do 

dyscypliny naukowej 
1 (Nauki o polityce i administracji), 2 (Nauki o 

bezpieczeństwie) 

Liczba punktów ECTS związana z zajęciami 

praktycznymi 
2,2 

Liczba punktów ECTS  za zajęciach 

wymagające bezpośredniego udziału 

nauczycieli akademickich 
2,2 

 


