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Nazwa modułu (bloku przedmiotów): Moduł wybieralny Kod modułu: D 

Nazwa przedmiotu: Instytucje bezpieczeństwa publicznego Kod przedmiotu: 40 

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 
Starańczak Krzysztof 

Prowadzący zajęcia Starańczak Krzysztof 

Cel  kształcenia przedmiotu / 

modułu 

Przekazanie studentom niezbędnej wiedzy na temat funkcjonowania 

instytucji związanych z bezpieczeństwem publicznym w celu nabycia przez 

studentów wiedzy co do roli i zadań tych instytucji w systemie 

bezpieczeństwa publicznego , a także nabycia umiejętności w zakresie 

procedur działania administracji bezpieczeństwa publicznego. 

Wymagania wstępne 
Znajomość podstaw prawnych bezpieczeństwa, znajomość systemu 

organizacji państwa i zagrożeń bezpieczeństwa publicznego. 

 

EFEKTY UCZENIA SIĘ 

Nr efektu 

uczenia 

się/ grupy 

efektów 

Opis efektu uczenia się 

Kod 

kierunkowego 

efektu 

uczenia się 

Wiedza   

01 
Ma wiedzę w zakresie uwarunkowań polityki bezpieczeństwa narodowego w 

światowych i europejskich systemach bezpieczeństwa. 
K1P_W03 

02 
 Ma wiedzę w zakresie koncepcji administracji bezpieczeństwa i jej roli 

ustrojowej. 
K1P_W04 

03 
Ma wiedzę w zakresie procedur właściwych działaniu administracji 

bezpieczeństwa publicznego. 

K1P_W10 

 

Umiejętności   

04 
  Potrafi charakteryzować działania organów administracji bezpieczeństwa 

publicznego. 
K1P_U 03 

05 
 Potrafi wyjaśnić zasady i obszary działania instytucji bezpieczeństwa 

publicznego. 
K1P_U 08 

Kompetencje społeczne  

06 
Identyfikuje i rozstrzyga dylematy etyczne związane  

z wykonywaną pracą w ramach instytucji bezpieczeństwa publicznego. 
K1P_K 02 

07 Angażuje się w różne formy zdobywania wiedzy  i umiejętności. K1P_K 07 

 

TREŚCI PROGRAMOWE 

Wykład 

Geneza administracji bezpieczeństwa i porządku publicznego; .Bezpieczeństwo publiczne w ujęciu 

systemowym.  Charakterystyka  podstawowych  pojęć ; Systemy administracji bezpieczeństwa publicznego w 

wybranych krajach europejskich; Prawne i organizacyjne aspekty bezpieczeństwa i porządku publicznego w 

Polsce; Organy administracji bezpieczeństwa publicznego o charakterze ogólnym; Zespolenie administracji 

terenowej, a bezpieczeństwo publiczne; Ogólne kompetencje i zakres działania wyspecjalizowanych organów 

państwowych w sferze bezpieczeństwa publicznego; Formy i metody realizacji zadań w zakresie 

bezpieczeństwa i porządku publicznego wyspecjalizowanych organów państwowych; Ogólne kompetencje i 



zakres działania władz samorządowych w dziedzinie bezpieczeństwa publicznego; 

Ogólne kompetencje i zakres działania samorządowych formacji porządkowych w dziedzinie bezpieczeństwa 

publicznego; Ogólne kompetencje i zakres działania podmiotów prywatnych w dziedzinie bezpieczeństwa 

publicznego; Ogólne kompetencje i zakres działania Sił Zbrojnych RP w dziedzinie bezpieczeństwa 

publicznego; Ogólne kompetencje i zakres działania prokuratury w dziedzinie bezpieczeństwa publicznego; 

Ogólne kompetencje i zakres działania  Policji w sferze bezpieczeństwa publicznego; Repetytorium. 

Ćwiczenia 

Realizacja zadań z zakresu bezpieczeństwa przez Prezydenta RP i Radę Ministrów; Realizacja zadań z zakresu 

bezpieczeństwa przez Ministra Spraw Wewnętrznych; Realizacja zadań z zakresu bezpieczeństwa przez 

terenowe organy administracji rządowej ;Realizacja zadań z zakresu bezpieczeństwa przez organy samorządu 

terytorialnego; Realizacja zadań z zakresu bezpieczeństwa przez wyspecjalizowane organy państwa podległe 

Ministrowi Spraw Wewnętrznych; Szczegółowy zakres działań Policji w zapewnieniu bezpieczeństwa i 

porządku publicznego; Organizacja Policji, powoływanie i odwoływanie organów Policji, pragmatyka 

służbowa funkcjonariuszy Policji, uprawnienia funkcjonariuszy Policji; Szczegółowy zakres działań Straży 

Granicznej w zapewnieniu bezpieczeństwa i porządku publicznego; Szczegółowy zakres działań Służby 

Ochrony Państwa w zapewnieniu bezpieczeństwa i porządku publicznego; Szczegółowy zakres działań 

Państwowej Straży Pożarnej w zapewnieniu bezpieczeństwa i porządku publicznego; Realizacja zadań z 

zakresu bezpieczeństwa przez wyspecjalizowane organy państwa podległe  prezesowi Rady Ministrów. 

Realizacja zadań z zakresu bezpieczeństwa przez wyspecjalizowane organy państwa podległe  innym 

centralnym organom administracji rządowej; Realizacja zadań z zakresu bezpieczeństwa przez 

wyspecjalizowane organy kontroli i inspekcje; Realizacja zadań z zakresu bezpieczeństwa przez 

wyspecjalizowane prywatne podmioty działające w sferze bezpieczeństwa publicznego; Współpraca Policji, 

jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych w kształtowaniu lokalnej polityki 

bezpieczeństwa. 

Laboratorium 

 

Projekt 

 

Seminarium 

 

Inne  

 

 

Literatura podstawowa 

1. Misiuk A., Administracja bezpieczeństwa i porządku publicznego. 

Zagadnienia prawno-ustrojowe., Wydawnictwa Akademickie  

i Profesjonalne, Warszawa 2008. 

2. Serafin  S., Szmulik B., Organy ochrony prawnej RP, Wydawnictwo C.H. 

Beck, Warszawa  2010. 

Literatura uzupełniająca  1. Ustawa z 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2007r., Nr 43, poz. 277). 

2. Ustawa z 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych (Dz. U. z 1997r., Nr 123. 

poz. 779 - tekst jednolity).  

3. Ustawa z 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2013.,  

poz. 1340-tekst jednolity). 

4. Ustawa z 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. z 1990r., Nr 

78, poz. 462). 

5. Ustawa z 16 marca 2001 r. o Biurze Ochrony Rządu (Dz. U. 2001r., Nr 27, 

poz. 298). 

6. Ustawa z 09 czerwca 2006r. o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym (Dz. U. 

2006r., Nr 104, poz. 708). 

7. Ustawa z 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 

1985r., Nr 12, poz. 49). 

8. Ustawa z 27 sierpnia 2009 r. o Służbie Celnej (Dz. U. z 2009r., Nr 168, poz. 

1323). 

9. Ustawa z 24 sierpnia  2001 r. o Żandarmerii Wojskowej i wojskowych 

organach porządkowych (Dz. U. z 2001r., Nr 123, poz. 1353). 

10. Ustawa z 24 maja 202 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Agencji 

Wywiadu(Dz. U. z 2002r., Nr 74, poz. 676). 

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 

 

Egzamin  z zakresu tematyki przedmiotu. 01, 03, 04 

Kolokwium z tematyki ćwiczeń. 02,03,04 

Aktywność na ćwiczeniach. 05, 06,07 

Formy i warunki zaliczenia Ocena z egzaminu  (60% oceny końcowej). Ocena z kolokwium  w trakcie 

ćwiczeń  (30% oceny końcowej). Aktywność w trakcie ćwiczeń (10% oceny 

końcowej). 

 

 

NAKŁAD PRACY STUDENTA 

 

 

Rodzaj działań/zajęć 

Liczba godzin 

Ogółem 

W tym zajęcia powiązane  

z praktycznym 

przygotowaniem zawodowym 

Udział w wykładach 15 0 

Samodzielne studiowanie  30 10 

Udział w ćwiczeniach audytoryjnych                                 

i laboratoryjnych, warsztatach, seminariach
 

 

30 
30 

Samodzielne przygotowywanie się do ćwiczeń 20 15 

Przygotowanie projektu / eseju / itp.
 
   

Przygotowanie się do egzaminu / zaliczenia 15 5 

Udział w konsultacjach 0,1 0,1 

Inne   

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 110,1 60,1 

Liczba punktów ECTS za przedmiot 4 

 Liczba punktów ECTS przypisana do dyscypliny 

naukowej 

Nauki o polityce i administracji-3,5 

Nauki o bezpieczeństwie-0,5 

Liczba punktów ECTS związana z zajęciami 

praktycznymi
 2,4 

Liczba punktów ECTS  za zajęciach wymagające 

bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich 
1,7 

 


