
 

Jednostka prowadząca: Wydział Techniczny 

Kierunek studiów: Inżynieria bezpieczeństwa  

Nazwa przedmiotu: Zarządzanie kryzysowe 

 

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 3/6    3/6 

 Liczba godzin w semestrze   15/8    30/16 

 Forma zaliczenia zal.na ocenę    zal.na ocenę 

 Liczba punktów ECTS 1    2 
 

WYKŁAD  

Wymagania wstępne:  

Zaliczenie wykładu z przedmiotu Organizacja systemów bezpieczeństwa. 

 

Cele kształcenia:  

Podstawowym celem dydaktycznym jest przyswojenie pojęć i procesów związanych z istotą 

powstawania kryzysu i rozwoju sytuacji kryzysowej; poznanie struktury organizacyjnej i 

istoty zarządzania kryzysowego w państwie. 

 

Metody dydaktyczne:  

Wykład oparty na studiowaniu literatury przedmiotu, studiach przypadków, wspomagany 

elementami audio-wizualnymi.  

 

Zasady i kryteria zaliczenia:  

Podstawą zaliczenia wykładu jest uzyskanie pozytywnej oceny z pisemnego testu/kolokwium.  

 

Treści programowe:  

1. Podstawowe aspekty bezpieczeństwa, termin bezpieczeństwo, bezpieczeństwo i jego 

poczucie, bezpieczeństwo a państwo, bezpieczeństwo cywilne.  

2. Kryzys i jego definicje, sytuacje kryzysowe organizacji, organizacja w burzliwym 

otoczeniu, pojęcie sytuacji kryzysowej, typologia sytuacji kryzysowych, dynamika 

rozwoju kryzysu.  

3. Istota zarządzania kryzysowego, pojęcie i struktura zarządzania kryzysowego.  

4. Stan prawny zarządzania kryzysowego, zadania administracji publicznej i służb.  

5. Planowanie i organizacja zarządzania kryzysowego w państwie, system zarządzania 

kryzysowego RP. 

6. Struktura i zadania centrów zarządzania kryzysowego, fazy zarządzania kryzysowego, 

komunikacja w warunkach kryzysu, czynnik ludzki w sytuacjach kryzysowych. Centra 

Zarządzania Kryzysowego na poziomie gminy, powiatu, województwa, kraju- 

struktura i funkcja. 



 

7. Zarządzanie kryzysowe w katastrofach i klęskach żywiołowych. Etapy zarządzania 

kryzysowego, lokalne, regionalne i krajowe organy zarządzania kryzysowego i ich 

uprawnienia. Zabezpieczenie medyczne katastrof i klęsk żywiołowych. 

 

Literatura podstawowa:  

1. Berlinski T., Różnorodność postrzegania zagrożeń. [w:] Tyrała P. (red.), Zarządzanie 

bezpieczeństwem, Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków 2000. 

2. Dawidczyk A., Nowe wyzwania, zagrożenia i szanse dla bezpieczeństwa Polski u 

progu XXI wieku. AON Warszawa 2001. 

3. Mroczko F., Istota zarządzania kryzysowego. Rozdział w monografii J.Stankiewicz, 

Współczesne problemy i koncepcje zarządzania. Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu 

Zielonogórskiego, Zielona Góra 2003. 

4. Nowak E., Zarządzanie kryzysowe w sytuacjach zagrożeń niemilitarnych. AON, 

Warszawa 2007. 

5. Konieczny J., Zarządzanie w sytuacjach kryzysowych, wypadkach i katastrofach, 

Garmond, Poznań-Warszawa 2001. 

6. Tyrała P., Zarządzanie kryzysowe. Ryzyko-Bezpieczeństwo-Obronność. Wydawnictwo 

Adam Marszałek, Warszawa 2002.  

7. Ustawa z dn. 26.04.2007 o zarządzaniu kryzysowym. 

8. Ustawa z dn. 18.04.2002 o stanie klęski żywiołowej; ustawa z dn. 8.09.2006 o 

Państwowym Ratownictwie Medycznym. 

 

Literatura uzupełniająca:  

1. Administracja publiczna wobec zadań obronnych państwa. TWO. Zeszyt Problemowy 

1(27)/2002. Warszawa 2002. 

2. Beck U., Społeczeństwo ryzyka. W drodze do innej nowoczesności, Wydawnictwo 

Naukowe Scholar, Warszawa 2002. 

3. Łepkowski W., Podstawy strategii wojskowej. AON. Warszawa 1993. 

4. Słownik Bezpieczeństwa Narodowego, AON, Warszawa 2002. 

5. Tyrała P., Zarządzanie bezpieczeństwem. Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły 

Biznesu, Kraków 2000. 

 

Efekty kształcenia: 

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

związanymi z istotą zarządzania kryzysowego, zna struktury zarządzania kryzysowego, umie 

rozpoznać działania obejmujące sytuacje kryzysowe, potrafi zdiagnozować zagrożenia z 

uwzględnieniem wskaźników ekonomicznych, społecznych i prewencyjnych.  

 

Język wykładowy: polski 

 

SEMINARIUM 

Wymagania wstępne:  

Zaliczenie wykładu z przedmiotu Organizacja systemów bezpieczeństwa oraz uczestnictwo w 

wykładach z Zarządzania kryzysowego. 

 

Cele kształcenia:  

Seminarium umożliwia poszerzenie, pogłębienie, weryfikację wiedzy oraz zdobycie 

praktycznych umiejętności pozwalających na wykorzystanie pozyskanej wiedzy w 

rozwiązywaniu określonych, rzeczywistych problemów z zakresu zarządzania kryzysowego. 



 

Metody dydaktyczne:  

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. Współczesne postrzeganie bezpieczeństwa narodowego w sytuacjach kryzysowych.  

2. Sytuacje kryzysowe i niemilitarne.  

3. Istota, cele i treści zarządzania kryzysowego.  

4. Podstawowa terminologia zarządzania kryzysowego.  

5. Zarządzanie bezpieczeństwem narodowym jako podstawa organizacji zarządzania 

kryzysowego.  

6. Organizacja i procedury zarządzania kryzysowego w sytuacjach zagrożeń niemilitarnych. 

7. Podstawy prawne, organizacja i procedury zarządzania kryzysowego.  

8. Udział organów administracji zespolonej oraz Sił Zbrojnych w reagowaniu kryzysowym.  

9. Dokumentacja zarządzania kryzysowego. 

 

Literatura podstawowa: 

1. Mroczko F., Sytuacje kryzysowe organizacji. Menedżer 7-8. Akademia Podlaska 

Siedlce 2003.  

2. Nowak E., Zarządzanie kryzysowe w sytuacjach zagrożeń niemilitarnych. AON, 

Warszawa 2007. 

3. Tyrała P., Zarządzanie bezpieczeństwem. Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły 

Biznesu, Kraków 2000. 

4. Ustawa z dn. 26.04.2007 o zarządzaniu kryzysowym. 

5. Ustawa z dn. 18.04.2002 o stanie klęski żywiołowej; ustawa z dn. 8.09.2006 o 

Państwowym Ratownictwie Medycznym.  

 

Literatura uzupełniająca 

1. Tyrała P., Edukacja dla ochrony cywilnej. Organizacja i zarządzanie systemem, 

Wydawnictwo Fosze, Rzeszów 1999. 

2. Smektała T., Public relations w sytuacjach kryzysowych przedsiębiorstw. Astrum, 

Wrocław 2001.  

3. Wojnarowski J., System obronności państwa. AON, Warszawa 2005. 

 

Efekty kształcenia: 

Student powinien zweryfikować, poszerzyć i ugruntować wiedzę z zakresu zarządzania 

kryzysowego. Zgłębić problematykę związaną z bezpieczeństwem niemilitarny państwa. 

Umiejętnie poruszać się w systemie prawnym z zakresu zarządzania kryzysowego i 

ratownictwa medycznego. Zrozumieć istotę i poprawnie wykonać podstawowe dokumenty 

obowiązujące w centrach zarządzania kryzysowego. 

 

Osoba(y) prowadząca(e):  
dr hab. inż. Piotr Daniluk, dr hab. inż. Franciszek Mroczko, prof. wiz. 


