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KARTA PRZEDMIOTU 

I. Dane podstawowe

Nazwa przedmiotu Organy administracji publicznej w systemie 
zarządzania kryzysowego

Nazwa przedmiotu w języku angielskim Public administration bodies in the crisis 
management system

Kierunek studiów Bezpieczeństwo narodowe
Poziom studiów (I, II, jednolite magisterskie) II
Forma studiów (stacjonarne, niestacjonarne) stacjonarne
Dyscyplina Nauki o polityce i administracji
Język wykładowy polski

Koordynator przedmiotu/osoba odpowiedzialna Dr Artur Jan Kukuła

Forma zajęć (katalog
zamknięty ze słownika)

Liczba godzin semestr Punkty ECTS

wykład
3konwersatorium 30 1

ćwiczenia
laboratorium
warsztaty
seminarium
proseminarium
lektorat
praktyki
zajęcia terenowe
pracownia dyplomowa
translatorium
wizyta studyjna

Wymagania wstępne W1-zainteresowanie przedmiotem

II. Cele kształcenia dla przedmiotu 

C1 -Zapoznanie słuchaczy z regulacjami prawnymi organizującymi działania administracji publicznej
w  stanach  zagrożenia,  a  także  zarządzaniem  bezpieczeństwem  na  poszczególnych  szczeblach
administracji publicznej.
C2 -Posiadanie przez słuchacza umiejętności przydatnych w działaniu w ramach struktur i procedur
związanych z zarządzaniem kryzysowym w administracji,  w tym w zakresie planowania i realizacji
zadań związanych z zarządzaniem kryzysowym.
C3  -Przygotowanie  słuchaczy  do  profesjonalnego  i  skutecznego  zarządzania  w  sytuacjach
kryzysowych, w tym wykształcenie umiejętności podejmowania decyzji oraz rozumienia ich skutków.

III. Efekty uczenia się dla przedmiotu wraz z odniesieniem do efektów kierunkowych
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Symbol Opis efektu przedmiotowego Odniesienie do
efektu kierunkowego

WIEDZA
W_01 Absolwent zna i rozumie interdyscyplinarny charakter wiedzy z

dziedziny nauk społecznych
K_W04

W_02 Absolwent zna i rozumie w sposób pogłębiony uwarunkowania
bezpieczeństwa państwa zarówno w skali lokalnej, regionalnej
(ogólnopaństwowej), jak i międzynarodowej

K_W05

W_04 Absolwent  zna  i  rozumie  teorię  i  praktykę  funkcjonowania
instytucji  politycznych  i  społecznych  oraz  złożoność  ich
wzajemnych relacji

K-W05

UMIEJĘTNOŚCI
U_01 Absolwent  potrafi  wykorzystać  posiadaną,  pogłębioną wiedzę

teoretyczną do analizowania, diagnozowania, wyjaśniania oraz
prognozowania  kwestii  szczegółowych  odnoszących  się  do
bezpieczeństwa narodowego

K_U06

U_03 Absolwent  potrafi  wykorzystywać  pogłębioną  wiedzę
teoretyczną  w  rozwiązywaniu  problemów  związanych  z
bezpieczeństwem narodowym

K_U09

KOMPETENCJE SPOŁECZNE
K_01 Absolwent jest gotów do dokonania oceny i samooceny wiedzy

oraz umiejętności we wskazanym zakresie
K_K02

IV. Opis przedmiotu/ treści programowe

1. Przedstawienie rygorów związanych z uczestnictwem w konwersatorium oraz jego zaliczeniem. 
Omówienie literatury, dokumentów i źródeł internetowych, wprowadzenie w problematykę 
konwersatorium.
2.Sytuacje kryzysowe (kryzys, sytuacja kryzysowa, rodzaje sytuacji kryzysowych).
3. Zasady i etapy zarządzania kryzysowego.
4. Pojęcie i klasyfikacja zagrożeń (zagrożenia: naturalne, techniczne, społeczne, militarne).
5. Znaczenie informacji oraz planowania w zarządzaniu kryzysowym.
6. Podstawy prawne funkcjonowania krajowego systemu zarządzania kryzysowego.
7. Organizacja i funkcjonowanie systemu zarządzania kryzysowego na szczeblu państwa,  
województwa, powiatu oraz gminy.
8. Stany nadzwyczajne i gotowość obronna państwa. 
9.  Działania administracji w stanach zagrożenia.
10. Zadania instytucji, służb, inspekcji, straży i innych jednostek organizacyjnych na szczeblu powiatu
i województwa w sytuacjach kryzysowych. 
11. Zadania administracji publicznej związane z przewidywaniem, monitorowaniem  zagrożeń, oraz
przygotowaniem się administracji publicznej do funkcjonowania  w sytuacjach kryzysowych. 
12. Ratownictwo w systemie zarządzania kryzysowego.
13. Krajowy system ratowniczo-gaśniczy.
14. Informowanie i alarmowanie ludności o zagrożeniach.
15. Siły zbrojne w systemie zarządzania kryzysowego
16. Logistyka zarządzania kryzysowego.
16. Systemy informatyczne w zarządzaniu kryzysowym.

V. Metody realizacji i weryfikacji efektów uczenia się
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Symbol
efektu

Metody dydaktyczne
(lista wyboru)

Metody weryfikacji
(lista wyboru)

Sposoby dokumentacji
(lista wyboru)

WIEDZA
W_01 Wykład 

konwersatoryjny/Dyskusja/
Praca w grupach

Zaliczenie pisemne Protokół

W_02 Wykład 
konwersatoryjny/Dyskusja/
Praca w grupach

Zaliczenie pisemne Protokół

W_03 Wykład 
konwersatoryjny/Dyskusja/
Praca w grupach

Zaliczenie pisemne Protokół

UMIEJĘTNOŚCI
U_01 Dyskusja/Praca w grupach Zaliczenie pisemne Protokół
U_02 Dyskusja/Praca w grupach Zaliczenie pisemne Protokół

KOMPETENCJE SPOŁECZNE
K_01 Dyskusja/Praca w grupach Zaliczenie pisemne Protokół

VI. Kryteria oceny, wagi...

Ocena niedostateczna
(W) -Student nie rozróżnia poszczególnych zagadnień oraz procesów w ramach przedmiotu, nie 
rozpoznaje i nie charakteryzuje występujących między nimi relacji
(U) -Student nie potrafi analizować i objaśniać  poszczególnych zagadnień oraz procesów w ramach 
przedmiotu i nie charakteryzuje występujących między nimi relacji 
(K)  -Student wyraża bierną postawę w procesie samokształcenia

Ocena dostateczna
(W) -Student  rozróżnia niektóre zagadnienia oraz procesy w ramach przedmiotu, częściowo 
rozpoznaje i charakteryzuje występujące między nimi relacje
(U) -Student  potrafi analizować i objaśniać  niektóre zagadnienia oraz procesy w ramach przedmiotu 
i częściowo charakteryzuje występujące między nimi relacje 
(K) -Student stara się wyrażać aktywną postawę w procesie samokształcenia

Ocena dobra
(W) -Student  rozróżnia zagadnienia oraz procesy w ramach przedmiotu, rozpoznaje i charakteryzuje 
występujące między nimi relacje
(U) -Student  potrafi analizować i objaśniać  zagadnienia oraz procesy w ramach przedmiotu i  
charakteryzować  występujące między nimi relacje 
(K) -Student wyraża  aktywną postawę w procesie samokształcenia

Ocena bardzo dobra
(W) -Student  rozróżnia wszystkie zagadnienia oraz procesy w ramach przedmiotu, bez trudu 
rozpoznaje i charakteryzuje występujące między nimi relacje
(U) -Student  potrafi analizować i objaśniać  wszystkie zagadnienia oraz procesy w ramach 
przedmiotu i  bez trudu charakteryzować  występujące między nimi relacje
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(K) -Student wyraża  aktywną postawę w procesie samokształcenia, posiada także świadomość 
procesu samokształcenia

VII. Obciążenie pracą studenta

Forma aktywności studenta Liczba godzin
Liczba godzin kontaktowych z nauczycielem 30

Liczba godzin indywidualnej pracy studenta 90

VIII. Literatura

Literatura podstawowa
1. K. Sienkiewicz-Małyjurek, F.  R.  Krynojewski,  Zarządzanie kryzysowe w administracji  publicznej,
Warszawa 2010.
2. W. Lidwa, W. Krzeszowski, W. Więcek, Zarządzanie w sytuacjach kryzysowych, Warszawa 2010.
3. H. Izdebski, M. Kulesza, Administracja publiczna. Zagadnienia ogólne, Warszawa 1999.
4. W. Kitler,  B. Wiśniewski, J.  Prońko, Problemy zarządzania kryzysowego w państwie, Warszawa
2000.
5.  Wojnarowski  J.,  Interpretacja  zadań  dla  organów  administracji  publicznej  w  zakresie
bezpieczeństwa RP, Warszawa 2003.
6. E. Nowak, Zarządzanie kryzysowe w sytuacjach zagrożeń niemilitarnych, Warszawa 2007.
7.  A.  Żebrowski,  Zarządzanie  kryzysowe  elementem  bezpieczeństwa  Rzeczypospolitej  Polskiej,
Kraków 2012.
Literatura uzupełniająca
1. R. Kalinowski, Monitorowanie zagrożeń, Wydawnictwo Akademii Podlaskiej, Siedlce 2003.
2.  Zarządzanie  kryzysowe.  Teoria,  praktyka,  konteksty,  badania,  red.  naukowa  J.  Stawnicka,  B.
Wiśniewski, R. Socha. Szczytno 2011.
3. R. Grocki, Zarządzanie kryzysowe. Dobre praktyki, Warszawa 2011.
4. J. Gryz, W. Kitler, System reagowania kryzysowego, Toruń 2007.
5. M. Jabłonowski, L. Smolak, Zarządzanie kryzysowe w Polsce, Pułtusk 2007.
6. M. Smaga, Administracja publiczna w czasie klęski żywiołowej, Kraków 2002.
7. Z. Piątek, Procedury i przedsięwzięcia systemu reagowania kryzysowego, Warszawa 2005.
8. T. Jemioło, K. Rajchel, Bezpieczeństwo narodowe i zarządzanie kryzysowe w Polsce w XXI wieku –
wyzwania i dylematy, Warszawa 2008.


