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Nr 

pola 
Nazwa pola Opis  

1 Jednostka Instytut Ochrony Zdrowia/Zakład Wychowania Fizycznego 
2 Kierunek studiów Wychowanie fizyczne ze specjalnością gimnastyka 

korekcyjna z odnową biologiczną, instruktor sportu oraz 
edukacja dla bezpieczeństwa/profil praktyczny 

3 Nazwa modułu 
kształcenia/ 
przedmiotu 

Działania na polu walki 

4 Kod modułu 
kształcenia/ 
przedmiotu 
 

 

5 Kod Erasmusa  
6 Punkty ECTS 

 
6 ECTS 

7 Rodzaj modułu Obowiązkowy 
8 Rok studiów Drugi i trzeci 
9 Semestr Czwarty, piąty, szósty 
10 Typ zajęć Ćwiczenia 
11 Liczba godzin Ćwiczenia 90h,  
12 Koordynator Kierownik zakładu WF dr Piotr Kuczek 
13 Prowadzący mgr Robert Wardzała, mgr Andrzej Kłopocki  
14 Język wykładowy Polski 
15 Zakres nauk 

podstawowych 
 

16 Zajęcia 
ogólnouczelniane/na 
innym kierunku 

 

17 Wymagania wstępne brak 
18 Efekty kształcenia · Posiada podstawową wiedzę z zakresu szkolenia 

bojowego, teorii balistyki oraz podstawowych środków 
bojowych.WF1_P_W15 
· Posiada umiejętność posługiwania się podstawowymi 
środkami bojowymi. WF1_P_U15 
· Potrafi pracować w zespole, wykorzystując własne 
możliwości oraz możliwości każdego z członków grupy do 
osiągnięcia wspólnie postawionych celów WF1_P_K04 
· Jest świadomy konieczności obrony państwa, 
przestrzegania i poszanowania prawa WF1_P_K09 
· Rozumie znaczenie działania w sytuacjach kryzysowych 
dla dobra innych i potrafi zachęcać do działania w 
kolektywie.WF1_P_K09 
 

 
 
 



 
 

19 Stosowane metody 
dydaktyczne 

Metody nauczania ruchu: analityczna syntetyczna i 
kompleksowa 
Metody prowadzenia lekcji: odtwórcze(naśladowcza 
ścisła, zadaniowa ścisła, programowego uczenia się) 
Metody nauczania: pokaz, wykład 

20 Metody sprawdzania i 
kryteria  
oceny efektów 
kształcenia 

Sprawdzian umiejętności technicznych, kolokwium. 

21 Forma i warunki 
zaliczenia 

Zaliczenie z oceną semestr  IV,V,VI  zgodnie z 
obowiązującą skalą ocen. Warunkiem zaliczenia jest 
aktywny udział w zajęciach, zaliczenie podstawowych 
elementów technicznych w formie pokazu oraz kolokwium z 
zakresu wiedzy nt. działania na polu walki  

22 Treści kształcenia 
(skrócony opis) 

Kształtowanie pożądanego poziomu sprawności 
motorycznej, wzbogacenie wiedzy z zakresu działania na 
polu walki, nazewnictwa, oraz elementów technicznych i 
taktycznych systemów walki. 

 Sports theory  
Content (short 
description) 

Forming the desired level of motor skills, knowledge 
enrichment in the field of FOTB, nomenclature as well as 
technical elements of  combat systems. 

23 Treści kształcenia 
(pełny opis) 

System walki wręcz – semestr IV (zajęcia praktyczne) 
30h 
 
1). Podstawy i sposoby poruszania się w walce: 
· postawa bokserska połączone z unikami, dojściem  
i odejściem oraz zejściami, unikami, 
2). Podstawowe techniki ciosów stosowane w walce: 
· cios prosty, 
· cios sierpowy i jego odmiany, 
· ciosy łokciami 
· kombinacje uderzeń, 
· kombinacje uderzeń w ruchu, 
· sposoby unikania ciosów w ruchu oraz blokowanie ich. 
3). Podstawowe kopnięcia stosowane w walce: 
· kopnięcie frontalne (podbijające i pchające), 
· kopnięcie okrężne na udo (wewnętrzne i zewnętrzne), 
· kopnięcie boczne, oraz odmiany, 
· sposoby blokowania kopnięć ( uniki, zejścia, podbicia, 
blok nogami i rękami). 
4). Pady i przewroty w walce wręcz: 
· pad w tył, 
· pad w bok, 
· pad w przód, 
· przewrót w przód, 
· pad w tył z przewrotem w tył, 
· łączenia technik padów z postawami pozycji obronnej, 
· techniki padania z bronią 



 
 
5). Rzuty oraz podcięcia: 
· podcięcia z objaśnieniem 8 wychyleń, 
· rzut przez biodro, ramię  
· połączenie rzutów oraz podcięć z unieruchomieniem 
przeciwnika poprzez dźwignie, duszenie, krępowanie ruchu. 
6). Dźwignie na stawy kończyn górnych: 
· zasady dźwigni oraz jej odmiany i łączenia, 
· chwyty transportowe ( tyłu, z przodu), 
· sposoby podejścia i zakładania dźwigni, obserwacja 
otoczenia, 
· sposoby transportowania w dwie osoby, 
· sposoby podnoszenia z ziemi za pomocą dźwigni (bierny 
opór, oraz czynny opór). 
7). Sposoby obezwładniania: 
· za pomocą dźwigni, 
· za pomocą obaleń, 
· za pomocą duszeń, 
· kombinacje technik ( techniki łączone). 
8). Walka w płaszczyźnie parterowej: 
· techniki walki z pleców 
· kontrolowanie pozycji z góry 
· uderzenia w płaszczyźnie parterowej  
· techniki kończące  
· kombinacje technik (techniki łączone) 
9). Techniki zakładania kajdanek: 
· zakładanie kajdanek z przodu oraz obszukanie, 
· zakładanie kajdanek z tyłu, obszukanie, transportowanie, 
· zakładanie kajdanek od tyłu osobie klęczącej, obszukanie, 
transportowanie, 
· zakładanie kajdanek w pozycji leżącej, obszukanie, 
transportowanie, 
· zakładanie kajdanek z przyparciem do ściany, samochodu 
parkanu itp., 
10).Uwalnianie z chwytów, obchwytów i duszeń- 
samoobrona: 
11).Zasady obrony przed zagrożeniem użycia broni palnej: 
· zachowania obronne w sytuacjach zagrożenia użycia broni, 
· techniki obrony w sytuacji zagrożenia z przodu, tyłu oraz 
boku. 
11).Zasady obrony przed zagrożeniem użycia broni białej: 
· zachowania obronne w sytuacjach zagrożenia użycia broni, 
· techniki obrony w sytuacji zagrożenia z przodu, tyłu oraz 
boku. 
12).techniki wobec osób pozostających w pojazdach: 
· techniki usuwania osób z pojazdu z użyciem siły fizycznej, 
 
 
 



 
 
 
System walki bronią palną - semestr V (zajęcia 
teoretyczne/praktyczne) 30h 
 
Zajęcia teoretyczne: 
1). Ogólne zasady bezpiecznego posługiwania się bronią 
palną. 
2). Zasady bezpieczeństwa na strzelnicy podczas szkoleń 
strzeleckich.  
3). Zasady bezpiecznego użytkowania broni palnej  
4). Przechowywanie broni palnej  
5). Rodzaje broni palnej krótkiej.  
6). Rodzaje broni palnej długiej  
8). Rodzaje nabojów do broni palnej krótkiej i długiej  
9). Teoria strzału: 
·Balistyka pocisku  
·Charakterystyka zjawiska strzału  
·Prędkość początkowa pocisku  
·Odrzut i podrzut broni palnej  
·Celowanie ·Elementy toru lotu pocisku  
·Średni punkt trafienia  
·Celność broni palnej  
·Rozrzut pocisków 
 
Zajęcia praktyczne: 

1). Elementy mające wpływ na skuteczne oddanie strzału 
·Prawidłowa postawa strzelecka 
·Prawidłowy chwyt broni  
·Prawidłowe zgrywanie przyrządów celowniczych 
·Prawidłowe wyciskanie języka spustowego  
·Prawidłowy oddech w trakcie pracy na języku spustowym 
·Wytrzymanie po strzale  
2). Podstawowe elementy taktyki strzeleckiej  
·Przeładowanie broni  
·Zmiana magazynka  
·Taktyczna zmiana magazynka  
·Poruszanie się z bronią  
·Bieg z pistoletem i zatrzymanie w czasie biegu  
·Strzelanie w ruchu  
·Zmiana kierunku strzelania  
·Postępowanie w przypadku zacięcia się broni  
·Dystans CQB – system walki bronią palną krótką i długą 
·Dystans CQB – osłony  
·Dystans CQB – ruch  
·Dystans CQB – reakcja na kontakt  
·Dystans CQB – walka w terenie zurbanizowanym  
 



 

 

 

Przygotowanie żołnierza – szeregowego,  Sił Zbrojnych 
RP w zakresie funkcjonowania w warunkach pokoju, 
kryzysu i wojny – semestr VI (zajęcia teoretyczne) 30h 
 
1). Szkolenie inżynieryjno-saperskie: 
 ·zasady budowy stanowisk ogniowych 
 ·rodzaje i ogólna budowa min wojsk własnych 

2). Obrona przed bronią masowego rażenia: 
 ·podział i charakterystykę broni masowego rażenia, 
toksycznych środków przemysłowych (TSP) 
 ·zakres i sposób realizacji przedsięwzięć Obrony Przed 
Bronią Masowego Rażenia (OPBMR) 
 ·działanie po ogłoszeniu alarmu o skażeniach 
3). Powszechna Obrona Przeciwlotnicza 
 ·przedsięwzięcia prowadzone w ramach aktywnej oraz 
pasywnej powszechnej obrony przeciwlotniczej 
 ·zasady prowadzenia rozpoznania, ostrzegania i 
alarmowania wojsk o zagrożeniu uderzeniami z powietrza  
 ·zasady ogłaszania i przekazywania sygnałów alarmu 
powietrznego  
    zachowanie się po ogłoszeniu alarmu powietrznego w 
różnych warunkach  
4). Terenoznawstwo  
 ·istotę orientowania się w terenie bez mapy 
 ·zasady wykonywania marszu według azymutów 
 ·zasady określania swojego położenia w terenie  
5). Szkolenie medyczne 
 ·zasady bezpiecznego udzielania pierwszej pomocy rannym 
i poszkodowanym na polu walki 
 ·zasady wynoszenia rannych z pola walki za pomocą noszy 
i sposobów improwizowanych 
 ·zasady ewakuacji medycznej z pojazdów wojskowych oraz 
miejsca zdarzenia  
6). SERE (Survival, Evasion, Resistance, Escape) 
 ·ogólne założenia problematyki odzyskiwania personelu 
 ·podstawowe akcje odzyskiwania personelu 
 ·podstawowe zasady, metody i formy ochrony własnej, przy 
wykorzystaniu technik maskowania i kamuflażu  
7). Realizacja działań bojowych 
 ·zasady zachowania się żołnierza na polu walki 
 ·wykorzystanie terenu i maskowanie 
 ·poruszanie się na polu walki 
 ·wybór stanowisk ogniowych 
 ·działanie żołnierza w walce 
 ·ubezpieczenie bezpośrednie 



 ·bytowanie, przetrwanie w ekstremalnych warunkach 
 · pozycje bojowe, bazy, posterunki obserwacyjne 
 
8). Ograniczenia prowadzenia działań wynikające z 
Międzynarodowego Prawa Humanitarnego Konfliktów 
Zbrojnych 

24 Literatura podstawowa  
i uzupełniająca 

1. Poradnik szeregowego zawodowego oraz szeregowego 
Narodowych Sił Rezerwowych, DWLąd.Warszawa 2011 

2. Poradnik dowódcy drużyny/załogi/obsługi, DWLąd., 
Warszawa 2011 

3. Strzelectwo bojowe Mad Leaf 2016  
4. Modus Operandi sił specjalnych Tom I – V Piotr Depa  
5. Sztuka walki i samoobrony: w aspekcie historycznym, 

prawnym, psychologicznym K. Raczkowski, (2008), 
25 Przyporządkowanie 

modułu 
kształcenia/przedmiotu 
do obszaru/obszarów 
kształcenia 

Obszar nauk medycznych i nauk o zdrowiu oraz nauk o 
kulturze fizycznej 

26 Sposób określenia 
liczby punktów ECTS 

Nakładowi pracy studenta, w wymiarze 25-30 godzin, 
odpowiada 1 pkt. ECTS 

27 Liczba punktów ECTS 
– zajęcia wymagające 
bezpośredniego 
udziału nauczyciela 
akademickiego 

6 ECTS  

28 Liczba punktów ECTS 
– zajęcia o charakterze 
praktycznym 

2 ECTS 

 
Nr 

pola 
Nazwa pola Opis  

1 Jednostka Instytut Ochrony Zdrowia/Zakład Wychowania Fizycznego 
2 Kierunek studiów Wychowanie fizyczne ze specjalnością gimnastyka 

korekcyjna z odnową biologiczną, instruktor sportu oraz 
edukacja dla bezpieczeństwa/profil praktyczny 

3 Nazwa modułu 
kształcenia/ 
przedmiotu 

Reagowanie kryzysowe 

4 Kod modułu 
kształcenia/ 
przedmiotu 
 

 

5 Kod Erasmusa  
6 Punkty ECTS 

 
6 ECTS 

7 Rodzaj modułu Obowiązkowy 
8 Rok studiów Trzeci 
9 Semestr Piąty, szósty 
10 Typ zajęć Ćwiczenia i wykłady 



11 Liczba godzin Ćwiczenia 60h, wykłady 15h 
12 Koordynator Kierownik zakładu WF dr Piotr Kuczek 
13 Prowadzący ppłk mgr inż. Andrzej Kłopocki 
14 Język wykładowy Polski 
15 Zakres nauk 

podstawowych 
 

16 Zajęcia 
ogólnouczelniane/na 
innym kierunku 

 

17 Wymagania wstępne Podstawowa wiedza z zakresu bezpieczeństwa państwa 
18 Efekty kształcenia Student zna podstawy merytoryczne zarządzania 

kryzysowego. Potrafi interpretować zjawiska towarzyszące 
zarządzaniu kryzysowemu, szczególnie w zakresie jego 
współczesnego wymiaru oraz organizacji współdziałania 
podmiotów zabezpieczanych i zabezpieczających. Potrafi 
przeprowadzić analizę i ocenę systemową procesów 
zachodzących w ramach reagowania kryzysowego. Rozumie 
rolę i i znaczenie organów administracji publicznej i 
samorządowej w utrzymaniu bezpieczeństwa wewnętrznego. 
Potrafi wykorzystać dane z planu zarządzania kryzysowego. 
Jest przygotowany do kierowania grupą ludzi w ramach 
reagowania kryzysowego. Zna znaki i sygnały 
powszechnego ostrzegania i alarmowania.  

19 Stosowane metody 
dydaktyczne 

Wykłady, prezentacje multimedialne z zastosowaniem 
technik komputerowych, praca koncepcyjna i twórcza 
studentów. 

20 Metody sprawdzania i 
kryteria  
oceny efektów 
kształcenia 

Trzy kolokwia sprawdzające, udział w seminariach, 
frekwencja, aktywność na zajęciach. Przygotowanie prac 
pisemnych (przykładowe plany użycia sił w ramach 
reagowania kryzysowego). 

21 Forma i warunki 
zaliczenia 

Zaliczenie z oceną semestr 5 na podstawie pisemnych 
kolokwiów, egzamin pisemny semestr 6. 

22 Treści kształcenia 
(skrócony opis) 

Zdobycie wiedzy z zakresu zarządzania w sytuacjach 
kryzysowych. Nabycie umiejętności dostrzegania i analizy 
zagrożeń współczesnego świata, jak również rozumienia 
mechanizmów funkcjonowania  instytucji odpowiedzialnych 
za zapobieganie sytuacjom kryzysowym, reagowanie 
kryzysowe i zwalczanie skutków 

 Sports theory  
Content (short 
description) 

 

23 Treści kształcenia 
(pełny opis) 

Sytuacja kryzysowa a kryzys. Istota zarządzania 
kryzysowego. Prawne aspekty zarządzania kryzysowego. 
Zakres, zadania i podstawowe kategorie zarządzania 
kryzysowego. Fazy zarządzania kryzysowego. Organizacja 
pracy zespołów zarządzania kryzysowego. Organizacja 
zarządzania kryzysowego w Polsce. Kompetencje organów 
publicznych w zarządzaniu kryzysowym w RP. Podmioty 
wykonawcze w zarządzaniu kryzysowym. Klęski żywiołowe 
i katastrofy oraz ich skutki dla ludności, mienia, 



infrastruktury i środowiska. Zadania z zakresu ochrony 
infrastruktury krytycznej. Organizacja i zadania centrum 
reagowania w gminie oraz centrum zarządzania 
kryzysowego w powiecie i województwie. Lokalizacja i 
organizacja centrum reagowania kryzysowego na szczeblu 
gminy, powiatu i województwa.  
Analiza współczesnych zagrożeń bezpieczeństwa. Analiza 
podstawowych problemów i przyczyn powstawania sytuacji 
kryzysowych. Analiza skutków klęsk żywiołowych i 
katastrof dla ludności, mienia, infrastruktury i środowiska.  
Organizacja pracy zespołów zarządzania kryzysowego w 
poszczególnych fazach i na poszczególnych szczeblach. 
Stosowanie procedur podejmowania decyzji przy 
wykonywaniu zadań w zakresie zarządzania kryzysowego. 

24 Literatura podstawowa  
i uzupełniająca 

1. W. Lidwa (red.), Narodowy system zarządzania 
kryzysowego w Polsce, PWSZ, Kalisz 2013. 

2. G. Sobolewski, D. Majchrzak (red.), Zarządzanie 
kryzysowe w systemie bezpieczeństwa narodowego, 
AON, Warszawa 2011. 

3. G. Sobolewski, D. Majchrzak (red.), Wybrane 
zagadnienia zarządzania kryzysowego, AON, Warszawa 
2012. 

4. Z. Sobejko, I. Denysiuk (red.), Zarządzanie kryzysowe. 
Problemy, wyzwania, kierunki doskonalenia,  AON 
ASzWoj, Warszawa 2017. 

5. G. Sobolewski, D. Majchrzak (red.) Zarządzanie 
kryzysowe, AON, Warszawa 2013. 

6. J. Walas-Trębacz, J. Ziarko, Podstawy zarządzania 
kryzysowego, cz. 1. Zarządzanie w administracji 
publicznej, Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne, 
Kraków 2010. 

7. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. 
8. Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu 

kryzysowym, Dz. U. z 2007, nr 89, poz.590 z poz. zm.  
9. Ustawa z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski 
żywiołowej, Dz. U. z 2002, nr 62, poz.558 z poz.zm. 

10. Strategia Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej 
Polskiej z 2014 r. 

25 Przyporządkowanie 
modułu 
kształcenia/przedmiotu 
do obszaru/obszarów 
kształcenia 

Obszar nauk medycznych i nauk o zdrowiu oraz nauk o 
kulturze fizycznej 

26 Sposób określenia 
liczby punktów ECTS 

Nakładowi pracy studenta, w wymiarze 25-30 godzin, 
odpowiada 1 pkt. ECTS 

27 Liczba punktów ECTS 
– zajęcia wymagające 
bezpośredniego 
udziału nauczyciela 
akademickiego 

6 ECTS  



28 Liczba punktów ECTS 
– zajęcia o charakterze 
praktycznym 

2 ECTS 

 
 
Nr 

pola 
Nazwa pola Opis  

1 Jednostka Instytut Ochrony Zdrowia/Zakład Wychowania Fizycznego 
2 Kierunek studiów Wychowanie fizyczne ze specjalnością gimnastyka 

korekcyjna z odnową biologiczną, instruktor sportu oraz 
edukacja dla bezpieczeństwa/profil praktyczny 

3 Nazwa modułu 
kształcenia/ 
przedmiotu 

PPP w warunkach kryzysu 

4 Kod modułu 
kształcenia/ 
przedmiotu 
 

 

5 Kod Erasmusa  
6 Punkty ECTS 

 
3 ECTS 

7 Rodzaj modułu Obowiązkowy 
8 Rok studiów Trzeci 
9 Semestr Szósty 
10 Typ zajęć Ćwiczenia 
11 Liczba godzin Ćwiczenia 45h,  
12 Koordynator Kierownik zakładu WF dr Piotr Kuczek 
13 Prowadzący Mgr Zdzisław Wolak 
14 Język wykładowy Polski 
15 Zakres nauk 

podstawowych 
 

16 Zajęcia 
ogólnouczelniane/na 
innym kierunku 

 

17 Wymagania wstępne  
18 Efekty kształcenia 

 
Wiedza: 
-Ma podstawową wiedzę na temat budowy i funkcjonowania 
organizmu człowieka w kolejnych etapach ontogenezy. 
Rozumie procesy zachodzące w ciele zdrowego człowieka. Zna 
w stopniu podstawowym fizjologię wysiłku fizycznego 
-Psiada wiedzę na temat współczesnych zagrożeń i ma wiedzę 
jak reagować na nie z wykorzystaniem poznanych teorii 
funkcjonowania człowieka  
Umiejętności: 
-Ma podstawowe umiejętności związane z udzielaniem 
pierwszej pomocy przedmedycznej Potrafi zachować się w 
sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa. 
 -Potrafi wykorzystać nabyte umiejętności ruchowe w 
sytuacjach ekstremalnych.  
Kompetencje społeczne: 



-Prawidłowo postępuje w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa i 
potrafi motywować do kolektywnego działania. 

 
19 Stosowane metody 

dydaktyczne 
Instruktaż, pokaz, ćwiczenia praktyczne, zadania 
realizowane indywidualnie i zespołowo, studium przypadku, 
prezentacje multimedialne  

20 Metody sprawdzania i 
kryteria  
oceny efektów 
kształcenia 

Ocena wiedzy i kompetencji studentów na podstawie testu , 
ocena umiejętności praktycznych na podstawie wykonania 
symulacji sytuacji ratowniczej na fantomie 
Kryteria oceny umiejętności studenta: 
3 pkt. – zadanie wykonane samodzielnie, zgodnie z  
zasadami zapewniające wysoką jakość pomocy (ocena 
bardzo dobra) 
2 pkt – zadanie wykonane z niewielkim ukierunkowaniem 
nauczyciela, poprawnie, zgodnie z zasadami i wytycznymi 
(ocena dobra). 
1pkt. – wykonanie zadania wymagało ukierunkowania i 
pomocy nauczyciela, wykonane zgodnie z wytycznymi 
(ocena dostateczna) 
0 pkt. – brak umiejętności wykonania zadania (ocena 
niedostateczna) 
Podsumowanie punktów z testu : 
100-89 % – max ilości punktów – bardzo dobry 
88 – 84% – max ilości punktów - plus dobry 
83 – 70% – max ilości punktów – dobry 
69 – 65% – max ilości punktów – plus dostateczny 
64 - 60% – max ilości punktów – dostateczny 
Ocena końcowa stanowi średnią osiągniętych wyników z 
tym że osiągnięcie oceny niedostatecznej z umiejętności 
skutkuje niezaliczeniem przedmiotu. 
 

21 Forma i warunki 
zaliczenia 

Zaliczenie przedmiotu w formie pisemnej i praktycznej, na 
ocenę 
 Uczestniczenie w ćwiczeniach praktycznych jest 
obowiązkowe w 100 % w przypadku usprawiedliwionej 
nieobecności zajęcia należy odrobić w innym terminie 
ustalonym z wykładowcą. 
W trakcie ćwiczeń praktycznych ocenie podlegają: 
- aktywność studenta, odpowiedzi ustne 
- wykonywanie rękoczynów resuscytacyjnych 
- rozwiązywanie symulowanych sytuacji na fantomach 
- jakość podejmowanych interwencji resuscytacyjnych i 
doraźnych w zagrożeniu zdrowia w warunkach 
symulowanych. 

22 Treści kształcenia 
(skrócony opis) 

Zasady udzielania pierwszej pomocy  przedlekarskiej w  
zdarzeniach pojedynczych, masowych i katastrofach 
cywilnych i zagrożeniach wojennych i terrorystycznych. 
Urazy pojedyncze i mnogie w wypadkach drogowych, 
przemysłowych, działaniach wojska i policji oraz 
zdarzeniach terrorystycznych. Resuscytacja w warunkach 



pokoju i sytuacjach kryzysowych. Bezpieczeństwo w dobie 
współczesnych zagrożeń zdrowia i życia. 

 Sports theory  
Content (short 
description) 

 

23 Treści kształcenia 
(pełny opis) 

 Ćwiczenia praktyczne  
Zasady pierwszej pomocy w nagłych zdarzeniach, 
wypadkach, katastrofach i klęskach żywiołowych oraz 
sytuacjach kryzysowych związanych z działaniami policji i 
wojska. Segregacja poszkodowanych w medycynie cywilnej 
i medycynie pola walki. Fazy udzielania pomocy według 
TC3 (Tactical Combat Casualty Care). Ewakuacja w 
zdarzeniach masowych, katastrofach cywilnych oraz 
ewakuacja w warunkach pola walki. Krwotok w fazie 
przedszpitalnej według medycyny cywilnej i standardu 
T3(Tactical Combat Casualty Care). Standard T3 v/s 
standard ITLS/PHTLS (International Trauma Life Support). 
Przyrządy do tamowania krwotoków według medycyny pola 
walki. Rany postrzałowe i urazy związane z wybuchami. 
Zaopatrzenie mnogich urazów w udzielaniu pomocy 
cywilnej, w akcjach wojskowych i antyterrorystycznych. 
Współczesne zagrożenia terrorystyczne, terroryzm 
chemiczny, biologiczny i z użyciem broni konwencjonalnej - 
zasady udzielania pomocy. Resuscytacja cywilna, a 
resuscytacja pola walki, trudne decyzje terapeutyczne. 
Resuscytacja podstawowa i przyrządowa dorosłych i dzieci. 
Transport poszkodowanych w warunkach kryzysowych. 
Pierwsza pomoc w warunkach ekstremalnych.          

24 Literatura podstawowa  
i uzupełniająca 

Obowiązkowa. 
1.Resuscytacja krążeniowo-oddechowa i automatyczna 
defibrylacja zewnętrzna / Polska Rada Resuscytacji – Kraków 
2014 
2.Pierwsza pomoc, podręcznik dla studentów – Mariusz 
Goniewicz PZWL 2011 
3.Wytyczne Europejskiej Rady Resuscytacji 2015 
www.prc.krakow.pl 
4. Taktyczne Ratownictwo Medyczne - Anita Podlasin  wyd. 
PZWL  Warszawa 2015 
Dodatkowa 
1. Medycyna ratunkowa i katastrof – red. A. Zawadzki, PZWL 
2011 
2.Podręcznik pierwszej pomocy / Barry Davies / wyd. KDL – 
Warszawa 2005 
3.Pierwsza pomoc w warunkach ekstremalnych / Tod 
Schimelpfening / wyd. Bellona 2009 
4. Zasady przetrwania Sekrety i fakty naukowe, które mogą 
ocalić ci życie Ben Sherwood wyd. Laurum 2009 

25 Przyporządkowanie Obszar nauk medycznych i nauk o zdrowiu oraz nauk o 



modułu 
kształcenia/przedmiotu 
do obszaru/obszarów 
kształcenia 

kulturze fizycznej 

26 Sposób określenia 
liczby punktów ECTS 

Nakładowi pracy studenta, w wymiarze 25-30 godzin, 
odpowiada 1 pkt. ECTS 

27 Liczba punktów ECTS 
– zajęcia wymagające 
bezpośredniego 
udziału nauczyciela 
akademickiego 

3 ECTS  

28 Liczba punktów ECTS 
– zajęcia o charakterze 
praktycznym 

0 ECTS 

 
 
Nr 

pola 
Nazwa pola Opis  

1 Jednostka Instytut Ochrony Zdrowia/Zakład Wychowania Fizycznego 
2 Kierunek studiów Wychowanie fizyczne ze specjalnością gimnastyka 

korekcyjna z odnową biologiczną, instruktor sportu oraz 
edukacja dla bezpieczeństwa/profil praktyczny 

3 Nazwa modułu 
kształcenia/ 
przedmiotu 

Wychowanie zdrowotne dla bezpieczeństwa 

4 Kod modułu 
kształcenia/ 
przedmiotu 
 

 

5 Kod Erasmusa  
6 Punkty ECTS 

 
3 ECTS 

7 Rodzaj modułu Obowiązkowy 
8 Rok studiów Drugi, 
9 Semestr Trzeci 
10 Typ zajęć Ćwiczenia, wykłady 
11 Liczba godzin Ćwiczenia 30h, wykłady 30h 
12 Koordynator Kierownik zakładu WF dr Piotr Kuczek 
13 Prowadzący Dr Wiesław Wojtanowski 
14 Język wykładowy Polski 
15 Zakres nauk 

podstawowych 
 

16 Zajęcia 
ogólnouczelniane/na 
innym kierunku 

 

17 Wymagania wstępne Podstawowe wiadomości z zakresu nauk biomedycznych.  
Podstawowe wiadomości z zakresu zdrowego stylu życia. 

18 Efekty kształcenia Po ukończeniu przedmiotu student powinien nabyć 
wiadomości i umiejętności  dotyczące wykonywania masażu 



klasycznego, pourazowego: (izometrycznego, 
centryfugalnego) oraz zastosować mobilizacje stawów 
osiowych i obwodowych w różnych jednostkach 
chorobowych i bólowych. Przeprowadzić trening dla osób w 
różnych jednostkach chorobowych. 
W03, W05, W12, W13, U11, K02. 
Nabywa  umiejętność planowania aktywności fizycznej lub 
treningu prozdrowotnego osób z każdej grupy wiekowej. 
Potrafi dostosować rodzaj i intensywność aktywności do 
poziomu wydolności i umiejętności motorycznych 
podopiecznego. Rozpoznaje zagrożenia wynikające z 
wykonywania określonych ćwiczeń przez konkretną osobę 
(dziecko z wadą postawy, osoba starsza lub chora). 
W03, W05, W07, W09, W12, W13, U06, U09, U10, K02, 
K06. 
Potrafi zaprogramować zdrową dietę dostosowaną do 
wysiłku fizycznego i wykonywanej pracy. 

19 Stosowane metody 
dydaktyczne 

Pokaz i objaśnienie, nauczanie z wykorzystaniem środków 
audiowizualnych, metody praktycznego działania 
manualnego z zakresu masażu, terapii manualnej i 
kinezyterapii. Praca strukturalna i zastosowanie praktyczne 
masażu. Testy i ćwiczenia praktyczne badające sprawność i 
zdrowie człowieka. 

20 Metody sprawdzania i 
kryteria  
oceny efektów 
kształcenia 

Sprawdzian pisemny dotyczący wybranych zagadnień z 
zakresu teorii i metodyki masażu oraz terapii manualnej, 
ocena praktyczna zdolności manualnych i umiejętności 
wykonania poszczególnych technik. 

21 Forma i warunki 
zaliczenia 

Zaliczenie z oceną semestr trzeciego. Zaliczenie teoretyczne 
i praktyczne z zakresu wybranych masaży, elementów 
terapii manualnej oraz ćwiczeń prozdrowotnych.  
Warunkiem zaliczenia jest aktywne uczestnictwo w 
zajęciach oraz uzyskanie pozytywnej oceny ze wszystkich 
sprawdzianów pisemnych i praktycznych. 
 

22 Treści kształcenia 
(skrócony opis) 

Doskonalenie masażu klasycznego,  leczniczego oraz 
elementów  terapii manualnej. Zapoznanie z poszerzonymi  
pojęciami zasad i metod wykonywania masażu klasycznego, 
masażu pourazowego, (centryfugalnego, izometrycznego ), 
masażu klasycznego w wybranych jednostkach 
chorobowych oraz umiejętność mobilizacji biernych i 
czynnych na wybranych mięśniach i stawach. 
Koncepcja „health-related fitness”, jej założenia i cele. 
Wpływ aktywności fizycznej na funkcjonowanie organizmu. 
Sposoby postępowania mające zapewnić utrzymanie 
wydolności prozdrowotnej człowieka w różnych etapach 
jego rozwoju. Trening fizyczny i warunki jego 
bezpieczeństwa w wybranych jednostkach chorobowych. 
Podstawowe zasady żywienia, podział żywności oraz 
żywienie u osób o zwiększonej aktywności fizycznej. 

 Sports theory   



Content (short 
description) 

23 Treści kształcenia 
(pełny opis) 

1. Teoria i praktyka masażu klasycznego. Techniki masażu. 
2. Masaż klasyczny w wybranych urazach  i jednostkach 

chorobowych. 
3. Funkcjonowanie organizmu podczas uprawiania 

aktywności fizycznej, Ocena wydolności prozdrowotnej 
– ćwiczenia praktyczne, Stymulowanie prawidłowego 
rozwoju człowieka w różnych okresach ontogenezy, 
Metoda Ruchu Rozwijającego – ćwiczenia praktyczne, 
Zasady prowadzenia treningu prozdrowotnego dla osób z 
nadwagą i otyłością, chorobą niedokrwienną serca, 
astmą oskrzelową, cukrzycą, chorobą nadciśnieniową i 
osteoporozą. 

4. Podstawowe zasady żywienia, podział żywności oraz 
żywienie u osób o zwiększonej aktywności fizycznej. 
Zastosowanie suplementów diety w wysiłkach 
wytrzymałościowych i siłowych. 

24 Literatura podstawowa  
i uzupełniająca 

1. Kasperczyk T. ,i wsp. - "Masaż z elementami 
rehabilitacji". Wydawnictwo REHMED Kraków,  
2006. 

2. Neumann H.D. Medycyna manualna. PZWL, 
Warszawa, 1992.. 

3. Walaszek R. i WSP.. Diagnostyka w kinezyterapii i 
masażu. BIOSPORT, Kraków, 2007. 

4. Wojtanowski W.. Terapia manualna w korekcji wad 
postawy. PWSZ, Tarnów, 2008. 

5. Figurska M., Figurski T. „Nordic walking -dla 
ciebie”, Wyd. Interspar, 2008. 

6. Gallagher-Mundy Ch. „Ćwiczenia z piłką”, Świat 
Książki, 2007. 

7. Grofik D. „Metodyka stosowania ćwiczeń 
fizycznych w profilaktyce i terapii”, AWF Katowice, 
2009. 

8. Kuński H. „Trening zdrowotny osób dorosłych”, 
Medsportpress, W-wa, 2003. 

9. Martin S. „Ciało i umysł. Znane i mniej znane formy 
terapii”, Wyd. Medium, W-wa, 1993. 

10. Owczarek S., Bondarowicz. „Zabawy i gry ruchowe 
w gimnastyce korekcyjnej”, WSiP, W-wa, 1997. 

11. Bean A., Żywienie w sporcie. wyd. Zysk i S-ka, 
Poznań, 2008. 

12. Celejowa I., Żywienie w sporcie. wyd. PZWL, 
Warszawa, 2008. 
 
 

25 Przyporządkowanie 
modułu 
kształcenia/przedmiotu 
do obszaru/obszarów 

Obszar nauk medycznych i nauk o zdrowiu oraz nauk o 
kulturze fizycznej 



kształcenia 
26 Sposób określenia 

liczby punktów ECTS 
Nakładowi pracy studenta, w wymiarze 25-30 godzin, 
odpowiada 1 pkt. ECTS 

27 Liczba punktów ECTS 
– zajęcia wymagające 
bezpośredniego 
udziału nauczyciela 
akademickiego 

3 ECTS  

28 Liczba punktów ECTS 
– zajęcia o charakterze 
praktycznym 

0 ECTS 

 
 
Nr 

pola 
Nazwa pola Opis  

1 Jednostka Instytut Ochrony Zdrowia/Zakład Wychowania Fizycznego 
2 Kierunek studiów Wychowanie fizyczne ze specjalnością gimnastyka 

korekcyjna z odnową biologiczną, instruktor sportu oraz 
edukacja dla bezpieczeństwa/profil praktyczny 

3 Nazwa modułu 
kształcenia/ 
przedmiotu 

Środki bojowe 

4 Kod modułu 
kształcenia/ 
przedmiotu 
 

 

5 Kod Erasmusa  
6 Punkty ECTS 

 
3 ECTS 

7 Rodzaj modułu Obowiązkowy 
8 Rok studiów Drugi 
9 Semestr Czwarty 
10 Typ zajęć Ćwiczenia 
11 Liczba godzin Ćwiczenia 30h, wykłady 15h 
12 Koordynator Kierownik zakładu WF dr Piotr Kuczek 
13 Prowadzący Kpt. Mgr Piotr Dusza 
14 Język wykładowy Polski 
15 Zakres nauk 

podstawowych 
 

16 Zajęcia 
ogólnouczelniane/na 
innym kierunku 

 

17 Wymagania wstępne Podstawowa znajomość środków rażenia wykorzystywanych 
na współczesnym polu walki w czasie konfliktów zbrojnych. 

18 Efekty kształcenia Student zna i potrafi wymienić współczesne środki rażenia; 
wymienia sposoby ochrony indywidualnej przed 
współczesną bronią konwencjonalną; charakteryzuje  broń 
konwencjonalną i jej możliwości rażenia; przedstawia 
historię niektórych rodzajów broni konwencjonalnej. 



Wymienia rodzaje i opisuje broń masowego rażenia; podaje 
sposoby ochrony przed bronią masowego rażenia; omawia 
działanie czynników rażenia broni jądrowej; charakteryzuje 
działanie broni biologicznej, bojowych środków trujących i 
bojowych środków zapalających; wymienia i charakteryzuje 
działanie toksycznych środków przemysłowych; omawia 
działanie broni masowego rażenia na organizm człowieka i 
uzasadnia sposoby ochrony przed nią. 

19 Stosowane metody 
dydaktyczne 

Wykłady, prezentacje multimedialne z zastosowaniem 
technik komputerowych, zastosowanie plansz poglądowych, 
prezentacja broni i amunicji, wykorzystanie granatów 
ćwiczebnych, ćwiczenia z indywidualnymi środkami 
ochronnymi przed skażeniami, praca koncepcyjna i twórcza 
studentów 

20 Metody sprawdzania i 
kryteria  
oceny efektów 
kształcenia 

Dwa kolokwia sprawdzające, frekwencja, aktywność na 
zajęciach. Przygotowanie prezentacji multimedialnej. 

21 Forma i warunki 
zaliczenia 

Zaliczenie z oceną semestr 4 na podstawie pisemnych 
kolokwiów oraz wykonanie prezentacji multimedialnej 
semestr 4 

22 Treści kształcenia 
(skrócony opis) 

Przygotowanie studentów do pracy z uczniem w zakresie 
zagrożenia czasu wojny. Broń konwencjonalna – zapoznanie 
ze współczesnymi zagrożeniami czasu wojny, 
przedstawienie współczesnej broni konwencjonalnej i jej 
możliwości rażenia, zaznajomienie ze środkami ochrony 
przed bronią konwencjonalną. Broń masowego rażenia – 
przedstawić rodzaje i działanie broni masowego rażenia, 
oddziaływania toksycznych środków przemysłowych na 
organizmy żywe oraz kształcenie umiejętności ochrony 
przed bronią masowego rażenia. 

 Combat Assets (short 
description) 

Preparation of college students to work with high school 
students on the topic of wartime dangers. Conventional 
weapons - modern wartime dangers familiarisation, 
presentation of modern conventional weapons and its hit 
capabilities, presentation of means of protection against 
conventional weapons. Weapons of Mass Destruction - 
presentation of types and effects of different WMD types, the 
toxicological effects of industrial chemicals on living 
organisms and developing the ability to counter the effects of 
WMDs. 

23 Treści kształcenia 
(pełny opis) 

Zasady bezpieczeństwa przy posługiwaniu się bronią                      
i amunicją oraz materiałami niebezpiecznymi. Broń biała  
i jej historia. Broń palna i materiały miotające. Broń 
strzelecka. Broń artyleryjska. Broń specjalna. Rodzaje 
amunicji i jej przeznaczenie. Granaty i ładunki wybuchowe. 
Miny wojsk własnych oraz zasadnicze miny państw 
ościennych. Środki ochrony indywidualnej przed bronią 
konwencjonalną. Broń jądrowa i jej rodzaje. Czynniki 
rażenia bronią jądrową  i ich oddziaływanie na organizmy 



żywe. Rodzaje bojowych środków trujących i ich działanie 
na organizmy żywe. Toksyczne środki przemysłowe. 
Rodzaje i skutki działania broni biologicznej. Bojowe środki 
zapalające, ich rodzaje i sposoby gaszenia. Sposoby ochrony 
przed bronią masowego rażenia. 

24 Literatura podstawowa  
i uzupełniająca 

Białoskórski R., Wyzwania i zagrożenia bezpieczeństwa 
XXI wieku, Warszawa 2010. 

Black J., Narzędzia wojny, Jak broń zmieniała świat, 
Warszawa 2008. 

Ejsmont J., Amunicja i jej elaboracja, Warszawa 2017. 
Hoog V., Amunicja strzelecka, artyleryjska i granaty, 

Warszawa 2001. 
Jałoszyński K., Letkiewicz A. (red.), Edukacja 

antyterrorystyczna. Konieczność i obowiązek 
naszych czasów, Szczytno 2010. 

Jemioło T., Kubaczyk T., Preus M. (red.), Broń 
masowego rażenia w świetle prawa 
międzynarodowego: wybrane problemy, Warszawa 
2004. 

Jezierski G., Energia jądrowa wczoraj i dziś, Warszawa 
2006. 

Kasperski J., Materiały wybuchowe emulsyjne, 
Warszawa 2008. 

Królikiewicz T., Bagnety, Warszawa 2013. 
Kubowski J., Broń jądrowa, Warszawa 2008. 
Kwaśniewicz W., Dzieje szabli w Polsce, Warszawa 

2001. 
Kwaśniewicz W., Leksykon broni białej i miotającej, 

Warszawa 2003. 
Michailiuk B., Broń biologiczna, Warszawa 2004. 
Mierczyk Z., Wasiuluczuk J. (red.), Ochrona ludności 

przed skutkami nadzwyczajnych zagrożeń, 
Warszawa 2009. 

Nowak I., Broń zapalająca, Warszawa 1986. 
Parker J., Fabryki śmierci, Warszawa 1999. 
Pawłowski J., Broń masowego rażenia orężem 

terroryzmu, Warszawa 2004. 
Pięta J. Broń masowego rażenia i konwencjonalna, 

Warszawa 2006. 
Prusakowski M., Bioterror. Jak nie dać się zabić, 

Gdańsk 2001. 
Shachtman T., Apokalipsa czy cuda techniki, Warszawa 

2004. 
Trubinkow B., Wielki leksykon broni i uzbrojenia, 

Warszawa 2000. 
Volkman E., Nauka idzie na wojnę, Warszawa 2002. 
Woźniak R., Najnowsze uzbrojenie na świecie, 

Warszawa 2006. 
25 Przyporządkowanie 

modułu 
Obszar nauk medycznych i nauk o zdrowiu oraz nauk o 
kulturze fizycznej 



kształcenia/przedmiotu 
do obszaru/obszarów 
kształcenia 

26 Sposób określenia 
liczby punktów ECTS 

Nakładowi pracy studenta, w wymiarze 25-30 godzin, 
odpowiada 1 pkt. ECTS 

27 Liczba punktów ECTS 
– zajęcia wymagające 
bezpośredniego 
udziału nauczyciela 
akademickiego 

3 ECTS  

28 Liczba punktów ECTS 
– zajęcia o charakterze 
praktycznym 

1 ECTS 

 
 
Nr 

pola 
Nazwa pola Opis  

1 Jednostka Instytut Ochrony Zdrowia/Zakład Wychowania Fizycznego 
2 Kierunek studiów Wychowanie fizyczne ze specjalnością gimnastyka 

korekcyjna z odnową biologiczną, instruktor sportu oraz 
edukacja dla bezpieczeństwa/profil praktyczny 

3 Nazwa modułu 
kształcenia/ 
przedmiotu 

Bezpieczeństwo państwa 

4 Kod modułu 
kształcenia/ 
przedmiotu 
 

 

5 Kod Erasmusa  
6 Punkty ECTS 

 
3 ECTS 

7 Rodzaj modułu Obowiązkowy 
8 Rok studiów Drugi, 
9 Semestr Trzeci 
10 Typ zajęć Ćwiczenia, wykłady 
11 Liczba godzin Ćwiczenia 30h, wykłady 30h 
12 Koordynator Kierownik zakładu WF dr Piotr Kuczek 
13 Prowadzący Mgr Tomasz Brzoza 
14 Język wykładowy Polski 
15 Zakres nauk 

podstawowych 
 

16 Zajęcia 
ogólnouczelniane/na 
innym kierunku 

 

17 Wymagania wstępne Brak 
18 Efekty kształcenia EK-1 Posiada rozszerzona wiedzę dotyczącą zadań państw w  

obszarze bezpieczeństwa publicznego. 
EK-2 Posiada poszerzoną wiedzę na temat instytucji i 
organów bezpieczeństwa państwa, ich roli w procesie 



kształtowania bezpieczeństwa państwa. 
EK-3 Posiada poszerzoną wiedzę z zakresu prawodawstwa 
na szczeblu centralnym i regionalnym, w odniesieniu do 
zadań  państwa w procesie kształtowania bezpieczeństwa 
publicznego. 
EK-4 Student potrafi identyfikować zagrożenia dla 
bezpieczeństwa państwa, łączyć je z odpowiednimi 
instytucjami państwa oraz zna sposoby ich przeciwdziałania.  
EK-5 Posiada pogłębioną wiedzę na temat współczesnych 
strategii bezpieczeństwa państwa i jej ewolucji po 1989 roku 
EK-6 Ma specjalistyczną wiedzę na temat funkcjonowania 
krajowego systemu zarządzania kryzowego w Polsce. 
EK-7 Posiada poszerzoną wiedzę na temat zarządzania 
bezpieczeństwem i sytuacjami kryzysowym, zna relacji 
strukturalne i instytucjonalne pomiędzy zarządzaniem 
kryzysowym  a bezpieczeństwem państwa. 
EK-8 Jest przygotowany do samodzielnego analizowania, 
prognozowania i tworzenia modelowych rozwiązań w 
odniesieniu do konkretnych przypadków sytuacji 
kryzysowych. 
EK-9 Jest przygotowany do podejmowania procesów 
decyzyjnych i pracy w zespole. 

19 Stosowane metody 
dydaktyczne 

Metody podające: 
− opis 
− wykład informacyjny 
− prezentacja multimedialna  

Metody problemowe:  
− wykład problemowy 
− formy aktywizujące – metoda sytuacyjna 

Metody praktyczne: 
− ćwiczenia warsztatowe 
− praca w grupach 

20 Metody sprawdzania i 
kryteria  
oceny efektów 
kształcenia 

EK-1 – EK-5  - Egzamin pisemny zawierający pytania 
otwarte. 
EK6 – EK-9 -  Prezentacja multimedialna, zadania o 
charakterze warsztatowym (sporządzenie w grupach modelu 
rozwiązania konkretnej sytuacji kryzowej), aktywny udział w 
dyskusji.  

21 Forma i warunki 
zaliczenia 

Zaliczenie modułu odbywa się na podstawie: 
1. Egzaminu obejmującego całość treści 

merytorycznych  modułu, w tym: 
- treści przekazywanych podczas wykładu 
-wiedzy jaką studenci uzyskują w trakcie samodzielnego 
studiowania literatury przedmiotu. 
Warunkiem niezbędnym do przystąpienia do egzaminu jest 
uzyskanie zaliczenia ćwiczeń.  

2. Udziału w dyskusji i aktywności podczas ćwiczeń 
przedmiotowych. 

3. Wykonania  zadań podczas zajęć warsztatowych – 
praca w grupach, przygotowania prezentacji 



multimedialnej. 
22 Treści kształcenia 

(skrócony opis) 
Zasadniczym celem kursu jest zaznajomienie studentów z 
prawnymi, instytucjonalnymi oraz politycznymi wymiarami 
bezpieczeństwa państwowego. Moduł obejmuje zagadninia 
związane z istnieniem startegii bezpieczeństwa 
Rzeczypospolitej Polskiej,  organami państwa ralizującymi 
zadania z zakresu bezpieczeństwa publicznego jak również 
formy prawne dziełań państwa w sferze bezpieczeństwa. 
Kurs ma na celu także przybliżenie aspektu ekonomicznego, 
finansowego i ekologicznego bezpieczeństwa narodowego 
RP. W jego trakcie studenci poznają prawno-ustrojowe 
aspekty bezpieczeństwa na szczeblu samorządowym jak 
również zadania i uprawnienia oragnów lokalnych 
odpowiedzialnych za bezpieczeństwo publiczne. 

 Sports theory  
Content (short 
description) 

The main goal of the course is to acquaint students with the 
institutional, legal and political dimensions of public security 
in Poland.The content of the module covers issues related to 
the formulation of the security strategy of the Republic of 
Poland, state authorities carrying out tasks in the field of 
public safety, threats to public safety and legal forms of state 
activities in the area of public security.The course also aims 
to bring closer the economic, financial and ecological aspects 
of the national security of the Republic of Poland. During the 
course, students learn the legal and political security aspects 
at the local government level. 

23 Treści kształcenia 
(pełny opis) 

1. Bezpieczeństwo państwa – wprowadzenie, 
podstawowe pojęcia. 

2. Bezpieczeństwo publiczne jako zadanie państwa. 
3. Ogólne zagrożenia bezpieczeństwa państwa w ujęciu 

syntetycznym (bezpieczeństo energaeyczne, 
finansowe, ekologiczne, cyberbezpieczeństwo). 

4. Strategia bezpieczeństwa państwa  - ewolucja po 
1989 roku. 

5. Konstytucyjne organy państwa i  ich miejsce w 
systemie bezpieczeństwa  – Prezydent, Sejm, Rada 
Ministrów. 

6. Siły Zbrojne RP. 
7. Służby specjalne ( ABW, AW, SKW, AWW, CBA). 
8. Służby o charakterze policyjnym i porządkowym 

(Policja, Żadarmeria Wojskowa, Straż Graniczna, 
Służba Celna, prywatyzacja sektra bezpieczeństwa ). 

9. Rola samorządu terytorialnego w ekosystemie 
bezpieczeństwa państwa. 

10. Zarządznie kryzysowe jako element bezpieczeństwa 
państwa. 

24 Literatura podstawowa  
i uzupełniająca 

Literatrua podstawowa: 
M. Karpiuk (red.), Miejsce administracji publicznej w sferze 
bezpieczeństwa i porządku publicznego, Warszawa, 2012  
Raczkowski K. (red. nauk.),  Bezpieczeństwo ekonomiczne: 
wyzwania dla zarządzania państwem, Warszawa : Oficyna a 



Wolters Kluwer Business, Warszawa 2012.   
Jemioła T., Rajchel K., , Bezpieczeństwo narodowe i 
zarządzanie kryzysowe w Polsce XXI wieku – wyzwania i 
dylematy, Warszawa 2008,  
Kuźniar R., Lachowski Z., (red.), Bezpieczeństwo 
międzynarodowe czasu przemian: zagrożenia, koncepcje, 
instytucje, Warszawa 2003 r. 
Sobolewski G., Siły zbrojne w zarządzaniu kryzysowym. 
Aspekt narodwy i międzynarodowy, Wydawnictwo: 
Akademia Obrony Narodowej, Warszawa 2013. 
Pieprzny S., Policja. Organizacja i funkcjonowanie, 
Wydawnictwo Wolters Kluwer, Warszawa 2011. 

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 
1997 r. Dz.U. 1997 nr 78 poz. 483 

 
Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu 
kryzysowym (Dz.U. z 2007 r. Nr 89, poz. 590 z późn. 
zmianami)  
Ustawa z dnia 19 lutego 1993 r. o znakach Sił Zbrojnych 
Rzeczypospolitej Polskiej Dz.U. 1993 nr 34 poz. 154 

Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji Dz.U. 1990 nr 30 
poz. 179 

Ustawa z dnia 24 sierpnia 2001 r. o Żandarmerii Wojskowej 
i wojskowych organach porządkowych.Dz.U. 2001 nr 
123 poz. 1353 

Ustawa z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa 
Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu. Dz.U. 2002 nr 
74 poz. 676 

 Ustawa z dnia 9 czerwca 2006 r. o Służbie Kontrwywiadu    
Wojskowego oraz Służbie Wywiadu Wojskowego 
Dz.U.  2006 nr 104 poz. 709 

Ustawa z dnia 9 czerwca 2006 r. o Centralnym Biurze 
Antykorupcyjnym Dz.U. 2006 nr 104 poz. 708 

Literaura dodatkowa: 

Zięba R., (red.), Bezpieczeństwo międzynarodowe po zimnej 
wojnie, Warszawa 2008 K. Sienkiewicz-Małyjurek, F. K. 
Krynojewski, Zarządzanie kryzysowe w administracji 
publicznej, Warszawa 2010 Nowakowski Z., Rajchel J., 
Szafran H., .Szafran R.,, Strategia bezpieczeństwa 
narodowego Polski na tle strategii bezpieczeństwa 
wybranych państw, Warszawa, 2012 A.Misiuk, 
Administracja bezpieczeństwa i porządku publicznego: 
zagadnienia prawno – ustrojowe, Warszawa, 2011 
Brzeziński M., Sulowski S., Bezpieczeństwo wewnętrzne 



państwa. Wybrane zagadnienia, Wydawnictwo Elipsa, 
Warszawa, 2009. 

 
25 Przyporządkowanie 

modułu 
kształcenia/przedmiotu 
do obszaru/obszarów 
kształcenia 

Obszar nauk medycznych i nauk o zdrowiu oraz nauk o 
kulturze fizycznej 

26 Sposób określenia 
liczby punktów ECTS 

Nakładowi pracy studenta, w wymiarze 25-30 godzin, 
odpowiada 1 pkt. ECTS 

27 Liczba punktów ECTS 
– zajęcia wymagające 
bezpośredniego 
udziału nauczyciela 
akademickiego 

3 ECTS  

28 Liczba punktów ECTS 
– zajęcia o charakterze 
praktycznym 

0 ECTS 

 
 


