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KARTA PRZEDMIOTU 

I. Dane podstawowe

Nazwa przedmiotu Logistyka bezpieczeństwa 
Nazwa przedmiotu w języku angielskim

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

Koordynator przedmiotu/osoba odpowiedzialna Dr Lech Jańczuk

Forma zajęć(katalog
zamknięty ze słownika)

Liczba godzin semestr Punkty ECTS

wykład 15 I

3

konwersatorium
ćwiczenia 15 I
laboratorium
warsztaty
seminarium
proseminarium
lektorat
praktyki
zajęcia terenowe
pracownia dyplomowa
translatorium
wizyta studyjna

Wymagania wstępne W1 – zainteresowanie przedmiotem 

II. Cele kształcenia dla przedmiotu 

C1 - Dostarczenie niezbędnej wiedzy związanej z funkcjonowaniem logistyki bezpieczeństwa w 
warunkach pokoju i wojny w strukturach organizacyjnych administracji państwowej i służb 
bezpieczeństwa państwa
C2 - Rozwiniecie umiejętności swobodnego identyfikowania problematyki logistycznej (z obszaru 
bezpieczeństwa) i jej wpływu na zabezpieczenie potrzeb ludności i instytucji podczas sytuacji 
kryzysowych lub innych zagrożeń
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III. Efekty uczenia się dla przedmiotu wraz z odniesieniem do efektów kierunkowych

Symbol Opis efektu przedmiotowego Odniesienie do
efektu kierunkowego

WIEDZA

W_01
Definiuje zasadnicze cechy: rzeczy, zdarzeń, procesów, struktur,

funkcji charakterystycznych dla systemu bezpieczeństwa
państwa oraz instytucji wchodzących w jego skład

K_W02, K_W03

W_02
Określa podstawowe czynniki opisujące uczestników

zdarzeń/sytuacji o charakterze zagrożeń w odniesieniu do
rożnych rodzajów bezpieczeństwa

K_W04, K_W05

UMIEJĘTNOŚCI

U_01
Student potrafi systematyzować informacje, oraz dokonuje

samodzielnej interpretacji zjawisk bezpieczeństwa dla potrzeb
rozwiązywania prostych problemów z zakresu bezpieczeństwa

K_U01, K_U02
K_U04, K_U05,
K_U06, K_U08

K_U09
KOMPETENCJE SPOŁECZNE

K_01
Student wie jak kreować, wspierać i wykorzystać zachowania

przedsiębiorcze swoje i członków organizacji, w której
funkcjonuje w zakresie bezpieczeństwa

K_K01, K_K02

IV. Opis przedmiotu/ treści programowe

1. Przedmiot i zakres logistyki bezpieczeństwa - (logistyka jako nauka, logistyczne wymiary 
bezpieczeństwa, klasyfikacja form logistyki bezpieczeństwa, aktualny dorobek naukowy logistyki 
bezpieczeństwa), 
2. Zależności logistyki bezpieczeństwa i gospodarki obronnej - (logistyczne problemy 
bezpieczeństwa i ich rys historyczny, gospodarcze podstawy logistyki bezpieczeństwa państwa, 
zdefiniowanie związków logistyki bezpieczeństwa z gospodarka obronna, rodzaje strategii logistyki 
bezpieczeństwa w systemach bezpieczeństwa / obronny państwa), 
3. Wprowadzenie do logistyki procesów gospodarczych w bezpieczeństwie (procesy gospodarcze - a 
bezpieczeństwo, organizacja zapewnienia bezpieczeństwa ekonomicznego podmiotu 
organizacyjnego, podstawy teorii logistyki zarządzania kryzysowego, zasady gospodarowania 
potencjałem logistycznym struktur bezpieczeństwa), 
4. Struktura i organizacja zintegrowanych systemów logistycznych w bezpieczeństwie - (procesy 
pozyskiwania i integracji potencjału logistycznego na poziomie służby, zasady projektowania 
nowoczesnych rozwiązań informatycznych w logistyce bezpieczeństwa, zasady redukcji czasu 
operacyjnego w działaniach logistycznych), 
5. Logistyka bezpieczeństwa w administracji publicznej i samorządowej - (logistyka urzędu 
wojewódzkiego i w strukturach administracji zespolonej, logistyka urzędu powiatowego, logistyka 
urzędu miasta, gminy), 
6. Systemy logistyczne w służbach bezpieczeństwa i ratownictwa RP - (logistyka Policji, logistyka 
Państwowej Straży Pożarnej, logistyka Państwowego Ratownictwa Medycznego), 
7. Systemy logistyczne sił zbrojnych RP (misja i cele logistyki wojskowej, zasady wykorzystania 
logistyki wojskowej na potrzeby sytuacji kryzysowych w kraju).

V. Metody realizacji i weryfikacji efektów uczenia się

Symbol
efektu

Metody dydaktyczne
(lista wyboru)

Metody weryfikacji
(lista wyboru)

Sposoby dokumentacji
(lista wyboru)

WIEDZA



Załącznik nr 5 do dokumentacji programowej

W_01 Wykład konwersatoryjny Egzamin Protokół
W_02 Wykład konwersatoryjny Egzamin Protokół

UMIEJĘTNOŚCI
U_01 Dyskusja Egzamin Protokół

KOMPETENCJE SPOŁECZNE
K_01 Dyskusja Egzamin Protokół

VI. Kryteria oceny, wagi…

Obecność i aktywność na zajęciach. Zaliczenie ustne.

VII. Obciążenie pracą studenta

Forma aktywności studenta Liczba godzin
Liczba godzin kontaktowych z nauczycielem 30

Liczba godzin indywidualnej pracy studenta 60

VIII. Literatura

Literatura podstawowa
A. Szymonik, Logistyka w bezpieczeństwie, Wyd. Difin, Warszawa, 2010, 
K. Ficon, Logistyka kryzysowa - procedury, potrzeby, potencjał, Bel Studio, Warszawa, 2011, 
E. Nowak, Logistyka w sytuacjach kryzysowych, AON, Warszawa, 2009, 
E. Nowak, Zarządzanie logistyczne w sytuacjach kryzysowych, AON, Warszawa, 2008.

Literatura uzupełniająca
F. J. Beier, K. Rutkowski, Logistyka, Wyd. SGH, Warszawa, 2005.
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