
 

 

Jednostka prowadząca: Wydział Techniczny 

Kierunek studiów: Inżynieria bezpieczeństwa  

Nazwa przedmiotu: Organizacja systemów bezpieczeństwa 

 

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   15/6 15/8    

 Forma zaliczenia zal. na ocenę zal. na ocenę    

 Liczba punktów ECTS 1 2    
 

WYKŁAD 

Wymagania wstępne:  

Zaliczenie wykładu z przedmiotu Identyfikacja zagrożeń, analiza i ocena ryzyka. 

 

Cele kształcenia:  

Podstawowym celem dydaktycznym jest zaprezentowanie studentom wiedzy z obszaru 

organizowania systemów bezpieczeństwa. Aspekt poznawczy celu kształcenia obejmuje 

podstawy teoretyczne systemów bezpieczeństwa narodowego – z wyraźnym wyodrębnieniem 

aspektów zewnętrznych i wewnętrznych. 

 

Metody dydaktyczne:  

Wykład stanowiący zasadnicze wprowadzenie do ćwiczeń. Prezentowanie treści w formie 

elektronicznej. 

 

Zasady i kryteria zaliczenia:  

Podstawą zaliczenia jest uzyskanie pozytywnej oceny z przeprowadzonego testu.  

 

Treści programowe:  

1. Analiza systemów bezpieczeństwa w Polsce.  

2. Stany nadzwyczajne.  

3. Zarządzanie progresywne.  

4. Zarządzanie konserwatywne.  

5. Poziomy reagowania.  

6. Domeny bezpieczeństwa.  

7. Obrona cywilna.  

8. Definicje kryzysu.  

9. Społeczne postrzeganie zagrożeń.  

10. Rola służb w systemie bezpieczeństwa.  

11. Współpraca cywilno-wojskowa.  

12. Narzędzia komputerowe i systemy informacji przestrzennej w projektowaniu 

bezpieczeństwa.  



 

 

13. Organizacja informowania, ostrzegania i alarmowania o zagrożeniach. 

 

Literatura podstawowa:  

1. Bezpieczeństwo narodowe Polski w XXI wieku. Wyzwania i strategie, Bellona, 

Warszawa 2006. 

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

Warszawa 2007. 

 

Literatura uzupełniająca:  

1. Bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe u schyłku XX wieku, red. nauk.  

Bobrow D.B., Haliżak E., Zięba R., Wydaw. Nauk. Scholar, Warszawa 1997. 

2. Konieczny J., Inżynieria systemów działania, WNT, Warszawa 1983. 

3. Tyrała P., Zarządzanie kryzysowe, Adam Marszałek, Toruń 2001. 

 

Efekty kształcenia: 
Zrealizowanie procesu dydaktycznego ukształtuje rozumienie organizacji i funkcjonowania 

systemów bezpieczeństwa oraz rozwinie kompetencje w zakresie planowania, organizowania oraz 

nadzorowania funkcjonowania systemów bezpieczeństwa. Tak sformułowane kompetencje 

powinny pozwolić studentom na swobodne poruszania się w systemach bezpieczeństwa, a w tym 

przede wszystkim na efektywne kierowanie zespołami realizującymi zadania zapewnienia 

bezpieczeństwa różnych organizacji. 

 

Język wykładowy: polski 

 

 

ĆWICZENIA 

Wymagania wstępne:  

Zaliczenie wykładu z przedmiotu Identyfikacja zagrożeń, analiza i ocena ryzyka. 

 

Cele kształcenia:  

Podstawowym celem dydaktycznym jest ukształtowanie u studentów kompetencji 

związanych z funkcjonowaniem w środowisku systemów bezpieczeństwa. Aspekt 

pragmatyczny dotyczy umiejętności funkcjonowania w zespołach realizujących proces 

reagowania kryzysowego. 

 

Metody dydaktyczne:  

Dominować będą ćwiczenia realizowane w postaci gier decyzyjnych bazujących na treściach 

pochodzących z wykładów. 

 

Zasady i kryteria zaliczenia:  

Podstawą zaliczenia jest uzyskanie pozytywnej oceny z poszczególnych ćwiczeń oraz 

zaliczenie końcowego projektu.  

 

Treści programowe:  

1. Plany reagowania kryzysowego.  

2. Działania w poszczególnych fazach zarządzania kryzysowego.  

3. Analiza makrootoczenia systemów bezpieczeństwa. Analiza otoczenia celowego 

systemów bezpieczeństwa.  

4. Studia i plany zagospodarowania przestrzennego w Polsce.  

5. Planowanie cywilne. Organizacja i funkcjonowanie służb bezpieczeństwa.  



 

 

6. Organizacja i metodyka pracy służb bezpieczeństwa i higieny pracy.  

7. Narzędzia komputerowe i systemy informacji przestrzennej w projektowaniu 

systemów bezpieczeństwa.  

 

Literatura podstawowa:  

1. Konieczny J, Bezpieczeństwo biologiczne, chemiczne, jądrowe i ochrona 

radiologiczna ludności. Wybór źródeł. Gramond, Poznań-Warszawa 2005  

2. Mazur S. (red.), Zarządzanie kryzysowe, obrona cywilna kraju, ochrona informacji 

niejawnych. AWF, Katowice 2003.  

 

Literatura uzupełniająca:  

1. Zarządzanie kryzysowe w sytuacji klęski żywiołowej, Zeszyt problemowy, 

Towarzystwo Wiedzy Obronnej - Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 2006. 

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

Warszawa 2007. 

 

Efekty kształcenia: 
Umiejętność sprawnego realizowania procesu planowania, organizowania oraz nadzorowania 

funkcjonowania systemów bezpieczeństwa. Umiejętność współpracy w interdyscyplinarnych 

zespołach zapewniających funkcjonowanie systemów bezpieczeństwa.  

 

Osoba(y) prowadząca(e):   
dr hab. inż. Piotr Daniluk 

 

 
 


