
 

OPIS  PRZEDMIOTU 

KIERUNEK Zarządzanie 

SPECJALNOŚĆ Wszystkie 

TRYB STUDIÓW Stacjonarny / niestacjonarny 

SEMESTR 3 

 
Nazwa przedmiotu Bezpieczeństwo publiczne  

Wymiar godzinowy 
poszczególnych form 
zajęć 

Studia stacjonarne – 30 
Studia niestacjonarne – 30  

 wykłady Studia stacjonarne – 15 
Studia niestacjonarne – 15 

 inne formy Studia stacjonarne – 15 
Studia niestacjonarne – 15  

 

Cele kształcenia:  rozumienia natury i źródeł zagrożeń bezpieczeństwa;  

 rozumienia sił, środków i sposobów kształtujących poziom 

bezpieczeństwa, 

 ukazanie istoty, miejsca i roli podmiotów realizujących zadania 

w zakresie kształtowania bezpieczeństwa publicznego. 

, 

Efekty kształcenia dla 
przedmiotu 

 

Numer 
Efekty kształcenia, 

student/ka, który/a zaliczył/a przedmiot, potrafi: 

Odniesienie 
efektów 

kształcenia dla 
programu 

Odniesienie 
do efektów 

kształcenia dla 
obszaru 

EK_W01 
określić istotę oraz strukturę systemu bezpieczeństwa 
i porządku publicznego i zaprezentować zadania 
poszczególnych podsystemów 

K_W06 P6S_WG 

EK_W02 

wskazać zakres odpowiedzialności organów 
administracji rządowej i samorządowej oraz innych 
podmiotów w zakresie kształtowanie 
bezpieczeństwa publicznego 

K_W12 

K_W15 
P6S_WK 

EK_U03 

analizować założenia i działanie podmiotów 
realizujących zadania z zakresu kształtowania 
bezpieczeństwa publicznego w wybranych 
obszarach 

K_U04 P6S_UW 

EK_U04 
podjąć działania na rzecz kształtowania porządku 
publicznego i bezpieczeństwa obywateli w ramach 
wielu organów administracji publicznej 

K_U05 P6S_UW 

EK_K05 
postrzega relacje między kompetencjami różnych 
podmiotów i środowiskami a obszarami 
bezpieczeństwa publicznego 

K_K04 

K_K09 

P6S_KO 
P6S_KR 

 

Numer treści Treści kształcenia / programowe 

Odniesienie 
do efektów 

kształcenia dla 
przedmiotu 

 Wykłady/Ćwiczenia  



T_01 

Pojęcie bezpieczeństwa. Istota bezpieczeństwa i porządku 

publicznego; bezpieczeństwo i porządek publiczny w kategoriach 

prawnych; ;bezpieczeństwo wewnętrzne państwa; bezpieczeństwo 

publiczne; porządek publiczny; bezpieczeństwo publiczne a porządek 

publiczny. 

EK_W01 
EK_W02 
EK_U03 
EK_U04 
EK_K05 

T_02 

Czynniki determinujące stan bezpieczeństwa - zewnętrzne i 

wewnętrzne. Zagrożenia i wyzwania dla bezpieczeństwa 

publicznego; uwarunkowania ogólne zagrożeń; istota zagrożeń 

bezpieczeństwa publicznego i porządku publicznego; klasyfikacja 

zagrożeń; wyzwania dla bezpieczeństwa i porządku publicznego 

EK_W01 
EK_W02 
EK_U03 
EK_U04 
EK_K05 

T_03 

System bezpieczeństwa i porządku publicznego; istota i struktura 
organizacyjna systemu bezpieczeństwa i porządku publicznego; 
podmioty realizujące zadania w zakresie bezpieczeństwa i porządku 
publicznego 

EK_W01 
EK_W02 
EK_U03 
EK_U04 
EK_K05 

T_04 

Terenowe organy administracji rządowej w systemie bezpieczeństwa 
i porządku publicznego; wojewoda, jako organ koordynujący 
działania organów administracji publicznej na obszarze 
województwa; organy administracji zespolonej i niezespolonej i ich 
udział w kształtowaniu bezpieczeństwa publicznego; starosta jako 
zwierzchnik powiatowych służb, inspekcji i straży 

EK_W01 
EK_W02 
EK_U03 
EK_U04 
EK_K05 

T_05 

Administracja bezpieczeństwa i porządku publicznego; geneza 
administracji bezpieczeństwa i porządku publicznego; zakres zadań 
administracji bezpieczeństwa i porządku publicznego; zasady 
organizacji i funkcjonowania administracji bezpieczeństwa i porządku 
publicznego 

EK_W01 
EK_W02 
EK_U03 
EK_U04 
EK_K05 

T_06 

Systemy bezpieczeństwa. System bezpieczeństwa i porządku 

publicznego; istota i struktura organizacyjna systemu bezpieczeństwa 

i porządku publicznego; podmioty realizujące zadania w zakresie 

bezpieczeństwa i porządku publicznego 

EK_W01 
EK_W02 
EK_U03 
EK_U04 
EK_K05 

T_07 

Podstawowe podmioty systemów bezpieczeństwa.  

Administracja bezpieczeństwa i porządku publicznego; geneza 

administracji bezpieczeństwa i porządku publicznego; zakres zadań 

administracji bezpieczeństwa i porządku publicznego; zasady 

organizacji i funkcjonowania administracji bezpieczeństwa i porządku 

publicznego 

EK_W01 
EK_W02 
EK_U03 
EK_U04 
EK_K05 

T_08 

Terenowe organy administracji rządowej w systemie bezpieczeństwa 
i porządku publicznego; wojewoda, jako organ koordynujący 
działania organów administracji publicznej na obszarze 
województwa; organy administracji zespolonej i niezespolonej i ich 
udział w kształtowaniu bezpieczeństwa publicznego; starosta jako 
zwierzchnik powiatowych służb, inspekcji i straży 

EK_W01 
EK_W02 
EK_U03 
EK_U04 
EK_K05 

T_09 

Organizacje i struktury odpowiedzialne za bezpieczeństwo.  

Organy administracji rządowej w kształtowaniu bezpieczeństwa 

i porządku publicznego; Rada Ministrów i Prezes Rady Ministrów; 

wyspecjalizowane organy podległe Prezesowi Rady Ministrów; 
wyspecjalizowane organy podległe Ministrowi Spraw Wewnętrznych; 

wyspecjalizowane organy państwowe podległe innym centralnym 

organom administracji rządowej 

EK_W01 
EK_W02 
EK_U03 
EK_U04 
EK_K05 

T_10 

Działania podmiotów prywatnych na rzecz bezpieczeństwa i 
porządku publicznego; usługi detektywistyczne; działania firm 
ochrony osób i mienia; ochrona imprez masowych 

EK_W01 
EK_W02 
EK_U03 
EK_U04 
EK_K05 

T_11 

System bezpieczeństwa ekologicznego; podstawy teoretyczne 
bezpieczeństwa ekologicznego; ekologiczne zagrożenia 
bezpieczeństwa; system bezpieczeństwa ekologicznego 

EK_W01 
EK_W02 
EK_U03 
EK_U04 



EK_K05 

T_12 

System bezpieczeństwa społecznego; podstawy teoretyczne 
bezpieczeństwa społecznego; społeczne zagrożenia 
bezpieczeństwa; system bezpieczeństwa społecznego państwa i jego 
rola w kształtowaniu bezpieczeństwa i porządku publicznego 

EK_W01 
EK_W02 
EK_U03 
EK_U04 
EK_K05 

T_13 

System bezpieczeństwa kulturowego; bezpieczeństwo kulturowe – 
aspekty pojęciowe; kulturowe zagrożenia bezpieczeństwa; system 
bezpieczeństwa kulturowego 

EK_W01 
EK_W02 
EK_U03 
EK_U04 
EK_K05 

 

Metody i formy prowadzenia zajęć Treści kształcenia i 

programowe 

Wykład z prezentacją multimedialną wybranych zagadnień  

Wykład konwersatoryjny T_01 – T_13 

Wykład problemowy  

Wykład informacyjny  

Dyskusja  

Praca z tekstem  

Metoda analizy przypadków  

Uczenie problemowe (Problem-based learning)  

Gra dydaktyczna/symulacyjna  

Metoda ćwiczeniowa T_03 – T_13 

Metoda warsztatowa  

Metoda projektu  

Prezentacja multimedialna T_02 

Demonstracje dźwiękowe i/lub video  

Metody aktywizujące (np.: „burza mózgów”, technika analizy SWOT, technika 

drzewka decyzyjnego, metoda „kuli śniegowej”, konstruowanie „map myśli”) 
 

Inne (jakie?) - …  

…  

 

Kryteria oceny 
w odniesieniu do 
poszczególnych 
efektów kształcenia 

 

Efekt 
kształcenia 

Na ocenę 2 Na ocenę 3 Na ocenę 4 Na ocenę 5 

EK_W01 

Student/ka nie potrafi 
określić istoty oraz struktur 
systemu bezpieczeństwa 
i porządku publicznego 
i zaprezentować zadań 
poszczególnych 
podsystemów 

Student/ka potrafi określić 
istotę oraz strukturę 
systemu bezpieczeństwa 
i porządku publicznego 
i zaprezentować zadania 
poszczególnych 
podsystemów 

Student/ka nie tylko 
potrafi określić istotę oraz 
strukturę systemu 
bezpieczeństwa i 
porządku publicznego 
i zaprezentować zadania 
poszczególnych 
podsystemów, ale także 
przedstawić ich strukturę 

Student/ka nie tylko potrafi 
określić istotę oraz 
strukturę systemu 
bezpieczeństwa 
i porządku publicznego 
i zaprezentować zadania 
poszczególnych 
podsystemów, ale także 
przedstawić ich strukturę 
i relacje między nimi 

EK_W02 

Student/ka nie umie 
wskazać zakresu 
odpowiedzialności 
organów administracji 
rządowej i samorządowej 
oraz innych podmiotów 
w zakresie kształtowanie 
bezpieczeństwa 
publicznego 

Student/ka potrafi 
wskazać zakres 
odpowiedzialności 
organów administracji 
rządowej i samorządowej 
oraz innych podmiotów 
w zakresie kształtowanie 
bezpieczeństwa 
publicznego 

Student/ka nie tylko 
potrafi wskazać zakres 
odpowiedzialności 
organów administracji 
rządowej i samorządowej 
oraz innych podmiotów w 
zakresie kształtowanie 
bezpieczeństwa 
publicznego, ale również 
określić jej podstawy 

Student/ka nie tylko potrafi 
wskazać zakres 
odpowiedzialności 
organów administracji 
rządowej i samorządowej 
oraz innych podmiotów 
w zakresie kształtowanie 
bezpieczeństwa 
publicznego, ale również 
określić jej podstawy 



prawne prawne i formy działania 

EK_U03 

Student/ka nie potrafi 
analizować założeń 
i działań podmiotów 
realizujących zadania 
z zakresu kształtowania 
bezpieczeństwa 
publicznego w wybranych 
obszarach 

Student/ka potrafi 
analizować założenia 
i działania podmiotów 
realizujących zadania 
z zakresu kształtowania 
bezpieczeństwa 
publicznego w wybranych 
obszarach 

Student/ka nie tylko 
potrafi analizować 
założenia i działania 
podmiotów realizujących 
zadania z zakresu 
kształtowania 
bezpieczeństwa 
publicznego w wybranych 
obszarach, ale także 
wskazać ich zgodność 
z naukowymi zasadami 

Student/ka nie tylko potrafi 
analizować założenia 
i działania podmiotów 
realizujących zadania 
z zakresu kształtowania 
bezpieczeństwa 
publicznego w wybranych 
obszarach, ale także 
wskazać ich zgodność 
z naukowymi zasadami 
oraz możliwości ich 
realizacji  

EK_U04 

Student/ka nie potrafi 
podjąć działań na rzecz 
kształtowania porządku 
publicznego 
i bezpieczeństwa 
obywateli w ramach wielu 
organów administracji 
publicznej 

Student/ka potrafi podjąć 
działania na rzecz 
kształtowania porządku 
publicznego 
i bezpieczeństwa 
obywateli w ramach wielu 
organów administracji 
publicznej 

Student/ka nie tylko 
potrafi podjąć działania 
na rzecz kształtowania 
porządku publicznego 
i bezpieczeństwa 
obywateli w ramach wielu 
organów administracji 
publicznej, ale także 
wspomagać 
przygotowanie propozycji 
działań 

Student/ka nie tylko potrafi 
podjąć działania na rzecz 
kształtowania porządku 
publicznego 
i bezpieczeństwa 
obywateli w ramach wielu 
organów administracji 
publicznej, ale także 
wspomagać 
przygotowanie propozycji 
działań i określać jej formy 

EK_K05 

Student/ka nie postrzega 
relacji między 
kompetencjami różnych 
podmiotów i środowisk 
a obszarami 
bezpieczeństwa 
publicznego 

Student/ka w odstawowym 
stopniu postrzega relacje 
między kompetencjami 
różnych podmiotów i 
środowisk a obszarami 
bezpieczeństwa 
publicznego 

Student/ka w należytym 
stopniu postrzega relacje 
między kompetencjami 
różnych podmiotów i 
środowisk a obszarami 
bezpieczeństwa 
publicznego 

Student/ka w pełni 
postrzega relacje między 
kompetencjami różnych 
podmiotów i środowisk 
a obszarami 
bezpieczeństwa 
publicznego 

 

Weryfikacja efektów kształcenia 

Symbole 
EK dla modułu zajęć/przedmiotu 

W01 W02 U03 U04 K05 

Egzamin pisemny      

Egzamin ustny      

Zaliczenie pisemne      

Zaliczenie ustne X X X X X 

Kolokwium pisemne      

Kolokwium ustne X X X X X 

Test      

Projekt      

Praca pisemna      

Raport      

Prezentacja multimedialna X X X X X 

Praca podczas ćwiczeń X X X X X 

Inne (jakie?) -      

 
Wymiar godzinowy zajęć i pracy studenta Stacjonarne Niestacjonarne 

1. Wykłady (wspólny udział nauczycieli akademickich i studentów) 15 15 

2. Inne formy (wspólny udział nauczycieli akademickich i studentów) 15 15 

3. Konsultacje z nauczycielem 10 10 

Razem 1+2+3 40 40 

4. Praktyki (realizowane samodzielnie przez studentów)   

5. Praca własna studenta (w tym prace domowe i projektowe, 

przygotowanie się do zaliczenia/egzaminu) 
35 35 

Razem 4+5 35 35 

SUMA 1+2+3+4+5 75 75 



Łącznie punktów ECTS wg planu studiów 3 
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