
 

Jednostka prowadząca: Wydział Techniczny 

Kierunek studiów: Inżynieria bezpieczeństwa  

Nazwa przedmiotu: Logistyka w bezpieczeństwie 

 

Charakter przedmiotu: kierunkowy, obowiązkowy 

Typ studiów: inżynierskie pierwszego stopnia, stacjonarne/niestacjonarne 

Formy dydaktyczne i terminarz: 

Forma przedmiotu Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium 

 Rok studiów/Semestr 3/5    3/5 

 Liczba godzin w semestrze   30/8    30/10 

 Forma zaliczenia Egzamin    zal. na ocenę 

 Liczba punktów ECTS 2    2 
 

WYKŁAD  

Wymagania wstępne:  

Brak wymagań wstępnych. 

 

Cele kształcenia:  

Podstawowym celem dydaktycznym jest przyswojenie pojęć i procesów związanych z istotą 

logistyki; poznanie znaczenia logistyki we współczesnej instytucji ratowniczej, znajomość 

koncepcji logistycznie zorientowanego zarządzania instytucją.  

 

Metody dydaktyczne:  

Wykład oparty na studiowaniu literatury przedmiotu oraz studium przypadków.  

 

Zasady i kryteria zaliczenia:  

Podstawą zaliczenia wykładu jest uzyskanie pozytywnej oceny egzaminacyjnego pisemnego 

testu/kolokwium.  

 

Treści programowe:  

1. Istota i przedmiot logistyki (podstawowe pojęcia, mikro i makroekonomiczna treść 

logistyki, procesy logistyczne).  

2. Nowoczesna koncepcja logistyki (istota i orientacje nowoczesnej koncepcji logistyki, 

logistyka a: dystrybucja, zarządzanie przedsiębiorstwem, marketing, efektywność 

działania, struktura organizacyjna), zasady nowoczesnej koncepcji logistyki.  

3. Infrastruktura procesów logistycznych (infrastruktura transportowa, magazynowa, 

współczesne narzędzia informatyczne).  

4. Gospodarowanie potencjałem osobowym instytucji (selekcja, formowanie zespołów, 

motywowanie i wynagradzanie, ocena, rozwój pracowników, techniki kierowania 

ludźmi, przywództwo).  

5. Zasady finansowania procesów logistycznych instytucji. Optymalizacja kosztów 

zaopatrywania, magazynowania oraz eksploatacji potencjału ratowniczego.  

6. Logistyka w administracji publicznej oraz w podmiotach ratowniczych.  



 

7. Koncepcja zintegrowanych systemów logistycznych (tendencje integracyjne w 

logistyce, założenia koncepcji zintegrowanego zarządzania instytucją, procesy 

logistycznie zorientowanego zarządzania operacyjnego).  

8. Systemy logistyczne w służbach ratowniczych.  

 

Literatura podstawowa:  

1. Blaik P., Logistyka. PWE, Warszawa 2001. 

2. Ficoń K., Inżynieria zarządzania kryzysowego, podejście systemowe. BEL Studio, 

Warszawa 2007. 

3. Nowak E., Logistyka w sytuacjach kryzysowych. AON, Warszawa 2005. 

4. Nowak E., Zarządzanie logistyczne w sytuacjach kryzysowych. AON, Warszawa 2008. 

 

Literatura uzupełniająca:  

1. Gołembska E., Kompendium wiedzy o logistyce. PWN, Warszawa 1999. 

2.  Kochański T., Logistyka jako koncepcja zintegrowanego zarządzania, AON, 

Warszawa 2003. 

3. Pocztowski A., Zarządzanie zasobami ludzkimi, PWE, Warszawa 2003. 

4. Rutkowski K., Logistyka dystrybucji. Delfin, Warszawa 2002. 

 

Efekty kształcenia: 

W wyniku realizacji procesu dydaktycznego student zapozna się z pojęciami i procesami 

związanymi z istotą logistyki, przyswoi istotę nowoczesnej koncepcji logistyki, pozna zasady 

gospodarowania potencjałem sprzętowym i osobowym instytucji, zaznajomi się z procesami 

finansowania oraz optymalizacji kosztów logistycznych w instytucji, a także z systemami 

logistycznymi w poszczególnych służbach ratowniczych.  

 

Język wykładowy: polski 

 

SEMINARIUM 

Wymagania wstępne:  

Brak wymagań wstępnych. 

 

Cele kształcenia:  

Seminarium umożliwia poszerzenie, pogłębienie, weryfikację wiedzy oraz zdobycie 

praktycznych umiejętności pozwalających na wykorzystanie pozyskanej wiedzy w 

rozwiązywaniu określonych, rzeczywistych problemów z zakresu logistyki w służbach 

ratowniczych.  

 

Metody dydaktyczne:  

Zajęcia interaktywne, praca w zespołach. Seminarium prowadzone jest metodami 

aktywizującymi i wypracowuje u studentów umiejętności pracy w grupie. Pogłębianie i 

poszerzanie wiedzy następuje w drodze: studiowania zaleconej literatury przedmiotu, 

przygotowania referatów oraz kierowanej dyskusji umożliwiającej wyrobienie krytycznej 

oceny własnych sądów. 

 

Zasady i kryteria zaliczenia:  

Student otrzymuje zaliczenie po spełnieniu następujących warunków: 

- minimum 80% obecności na zajęciach i pozytywna ocena jego aktywności,  

- otrzymanie pozytywnej oceny z opracowania i prezentacji referatu lub projektu. 

 



 

Treści programowe:  

1. Optymalizacja procesów sterowania przepływami materiałów i wyrobów.  

2. Procesy optymalizacyjne w magazynowaniu, zaopatrywaniu oraz eksploatacji 

potencjału ratowniczego.  

3. Funkcjonowanie zintegrowanych systemów logistycznych.  

4. Terenowa infrastruktura logistyczna i rezerwy państwowe.  

5. Sposoby i procedury organizacji zabezpieczenia logistycznego w rejonach zagrożeń. 

6. Systemy logistyczne w służbach ratowniczych (Państwowej Straży Pożarnej, centrach 

zarządzania kryzysowego, Państwowej Inspekcji Ochrony Środowiska, Państwowej 

Inspekcji Sanitarnej). 

 

Literatura podstawowa: 

1. Ficoń K., Inżynieria zarządzania kryzysowego, podejście systemowe. BEL Studio, 

Warszawa 2007. 

2. Beier F.J., Rutkowski. K. Logistyka. Wprowadzenie do logistyki. Podejmowanie 

menedżerskich decyzji logistycznych. Studia przypadków logistycznych. Logistyczna 

gra decyzyjna. SGH,  Warszawa 2000. 

3. Nowak E., Logistyka w sytuacjach kryzysowych. AON, Warszawa 2005. 

4. Nowak E., Zarządzanie logistyczne w sytuacjach kryzysowych. AON, Warszawa 2008. 

5. Baraniecka A., Logistyka – ćwiczenia. AE we Wrocławiu, Wrocław 2005. 

 

Literatura uzupełniająca 

1. Kochański T., Logistyka jako koncepcja zintegrowanego zarządzania, AON, 

Warszawa 2003. 

2. Pocztowski W., (red) Najlepsze praktyki zarządzania zasobami ludzkimi w Polsce. 

Studium przypadków. Oficyna Ekonomiczna, Dom Wydawniczy ABC, Kraków 2004. 

3. Pocztowski A., Zarządzanie zasobami ludzkimi, PWE, Warszawa 2003. 

4. Przeworski K., Ewakuacja jako sposób ochrony ludności. AON, Warszawa 2002. 

 

Efekty kształcenia: 

Student powinien zweryfikować, poszerzyć i ugruntować wiedzę z zakresu logistyki w 

instytucjach związanych z ratownictwem. Powinien poznać podstawy gospodarowania 

potencjałem ludzkim w instytucji, posiąść umiejętności planowania i optymalizacji bazy 

logistycznej w służbach ratowniczych oraz umiejętność organizacji zabezpieczenia 

logistycznego w rejonach zagrożeń. 

 

Osoba(y) prowadząca(e):   
dr inż. Jerzy Górski 

 


