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w Działaniach Administracji Publicznej – Sytuacje Zagrożenia 

 
Kierownik studiów: prof. dr hab. Karol Kiczka 
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Forma prowadzenia studiów: dwusemestralne studia podyplomowe w trybie 

niestacjonarnym (zjazdy: sobota i niedziela) 

 

ZDALNIE (MS Teams), wybrane zjazdy w formie stacjonarnej, w szczególności zajęcia  

o charakterze warsztatowym.  

 

Adresat studiów: studia są adresowane do: 

1. osób pełniących funkcje kierownicze w sektorze administracji publicznej oraz 

w sektorze prywatnym, zajmujących się zawodowo problemami bezpieczeństwa 

wewnętrznego, 

2. pracowników samorządowych odpowiadających za bezpieczeństwo ludności, 

zabezpieczenie instytucji w których pracują lub tworzenie i funkcjonowanie centrów 

zarządzania kryzysowego oraz planów zarządzania kryzysowego, 

3. menedżerów zarządzania kryzysowego.  

Kwalifikacje uzyskane po ukończeniu studiów: 

Kwalifikacje cząstkowe na poziomie 7. Absolwent otrzymuje świadectwo ukończenia 

studiów podyplomowych.  

Dla osób zarządzających lub pracujących w urzędach organów administracji samorządowej, 

samorządowych jednostkach organizacyjnych i innych, wiedza teoretyczna i praktyczna 

nabyta podczas studiów podyplomowych stanowić będzie ważną pomoc w codziennej 

praktyce zawodowej i ułatwiać względem prawnym i etycznym wykonywanie obowiązków 

zawodowych. Dla prawników ukierunkowane i celowe kształcenie w ramach studiów 

podyplomowych stanowi istotne uzupełnienie ogólnej wiedzy prawniczej, umożliwiające im 

specjalizację zawodową. Korzyścią dla obu zainteresowanych grup zawodowych jest, 

wychodzące naprzeciw współczesnym trendom w zarządzaniu i prawie, nabycie, 
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poszerzenie i usystematyzowanie wiedzy z zakresu zarządzania podmiotami w strukturze 

finansów publicznych bądź od nich zależnych wraz z podniesieniem kompetencji 

zawodowych poprzez praktyczną analizę poznawanych zagadnień. 

Zasady odpłatności: 4200 zł (cztery tysiące dwieście złotych) za dwa semestry, płatne 

zgodnie z postanowieniami umowy o świadczeniu usług edukacyjnych; nie jest 

przewidziana opłata rekrutacyjna,  

Specjalna zniżka dla Absolwentów Uniwersytetu Wrocławskiego 10%. 

 

 

Warunki ukończenia studiów: uzyskanie zaliczeń i zdanie egzaminów określonych 

w programie studiów oraz terminowe wniesienie wymaganej opłaty za studia, 

 

Wymagania wstępne dla kandydatów, zasady rekrutacji:  

Zgodnie z Regulaminem studiów podyplomowych (Uchwała Nr 154/2019 Senatu 

Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 20 listopada 2019 r. w sprawie regulaminu studiów 

podyplomowych w Uniwersytecie Wrocławskiem wraz z późniejszymi zmianami), na studia 

podyplomowe może być przyjęta osoba, która posiada kwalifikację pełną co najmniej na 

poziomie 6 PRK uzyskaną w systemie szkolnictwa wyższego i nauki. 

 

Kandydaci na studia podyplomowe powinni złożyć w Dziekanacie następujące dokumenty:  

a. podanie o przyjęcie na studia podyplomowe wydrukowane z systemu IRK i 
podpisane przez kandydata wraz z oświadczeniem o zapoznaniu się z treścią wzoru umowy 

(czyli: formularz rejestracyjny ON-LINE zamieszczony na stronie www.irka.uni.wroc.pl), 

b. kserokopię dyplomu wraz z oryginałem do wglądu lub poświadczony notarialnie 
dyplom.  

 

Kierownik studiów podyplomowych podejmuje decyzję o przyjęciu na studia podyplomowe 

(określając wysokość opłaty za studia i termin zawarcia umowy) bądź o nieprzyjęciu, 

wskazując powody nieprzyjęcia. Decyzja o przyjęciu bądź nieprzyjęciu na studia wysyłana 

jest drogą pocztową na adres korespondencyjny wskazany przez Kandydata w 

kwestionariuszu osobowym. Na pierwszych zajęciach Uczelnia zawiera (w formie pisemnej) 

ze Słuchaczem studiów podyplomowych umowę dotyczącą świadczenia usług 

edukacyjnych. 

PROGRAM 

Studiów Podyplomowych   
Bezpieczeństwo Wewnętrzne w Działaniach Administracji Publicznej – Sytuacje 

Zagrożenia 

Program Studiów trwa dwa semestry nauki i zakłada 162 godzin zajęć.   

Łączna liczba punktów ECTS: 69 

Słuchacze powinni uzyskać zaliczenia z przedmiotów oraz przystąpić do egzaminu 
końcowego, składającego się z dwóch części – testowej i ustnej, obejmującego swym 

zakresem udostępniony wykaz zagadnień.  
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Semestr I  

lp.  Nazwa przedmiotu  
Liczba 

godzin  
Forma 

zajęć  
Forma 

zaliczenia  
Punkty 

ECTS  Prowadzący 

1.  

Perspektywy rozwoju 

Krajowego Systemu 
Ratowniczo - Gaśniczego  

2  Wykład  Zaliczenie  1  
Pracownik Komendy Głównej 

Państwowej Straży Pożarnej 

2.  
Współczesne problemy 

bezpieczeństwa  
4  Wykład  Zaliczenie  1  

gen. bryg. rez. pilot mgr inż. 

Piotr Luśnia, 
były dowódca grupy 

natychmiastowego 
reagowania NATO  

w bazie w Ramstein  
i dowódca operacji 
powietrznych ISAF  

w Kabulu 

3.  

Policyjna funkcja 

organów państwa 
(bezpieczeństwo i 

porządek publiczny)   

10  Wykład  Zaliczenie  4  

prof. dr hab. Maciej Szostak, 

pracownik UWr. wybitny 

specjalista z zakresu 
kryminologii  

i kryminalistyki, doktor 
filozofii 

4.  

Administracja porządku i 
bezpieczeństwa 

publicznego (organizacja 

- kompetencje)   

8  Wykład  Zaliczenie  4 

dr Andrzej Pakuła, 

pracownik UWr. autor wielu 
opracowań 

z zakresu administracji 

publicznej 

5.  

Procedury w działaniach 

administracji porządku i 
bezpieczeństwa   

8  Warsztaty  Zaliczenie  4 

dr Maciej Błażewski (4h), 

pracownik UWr., radca 
prawny 

mgr Michał Raduła (4h), 

doktorant UWr. 
adwokat 

6.  

Podstawy prawne oraz 

prawne formy działań 

administracji   
10  Wykład  Zaliczenie   4  

prof. dr hab. Tadeusz 
Kocowski, pracownik UWr., 

autor wielu opracowań z 

zakresu administracji 
bezpieczeństwa 

7.  
Rozpoznawanie i 

prognozowanie zagrożeń   
6  Warsztaty  Zaliczenie  2  

st. bryg. w st. sp. mgr 
Andrzej Jaroszek, były 

zastępca Komendanta 

Wojewódzkiego PSP, 
prawnik, współautor ustaw 

strażackich 

8.  

Organizacja i 
funkcjonowanie centrów 

powiadamiania 
ratunkowego i centrów 

zarządzania kryzysowego   

8  Wykład  Zaliczenie  3  

st. bryg. w st sp. Stanisław 
Ręcławowicz, 

były zastępca Komendanta 
Wojewódzkiego PSP, 

pracownik Urzędu 



 
Wojewódzkiego we W - wiu i 

Komendy Głównej PSP, 
współautor ustaw 

strażackich 

9.  Zarządzanie kryzysowe  8  Wykład  Zaliczenie  3  

mgr Jakub Czudiak, 
inspektor wojewódzki ds. 

zarządzania kryzysowego i 

ochrony ludności /ekspert w 
obszarze ochrony 

infrastruktury krytycznej i 
kluczowych usług państwa 

10.  

Ratownictwo medyczne; 

organizacja, zasady 
działania   

4 Wykład  Zaliczenie  2 

prof. dr hab. n. med. Juliusz 

Jakubaszko, 
były Konsultant Krajowy do 

spraw Medycyny Ratunkowej 

11.  

Bezpieczeństwo zdrowotne 

obywatela   
w Polsce  

4  Warsztaty  Zaliczenie  2 

dr Mateusz Paplicki, 

Pracownia Bezpieczeństwa 

Zdrowotnego oraz Ochrony 
Przeciwpożarowej 

UWr.,radca prawny 

12.  
Stany nadzwyczajne – 
regulacje prawne   

4  Ćwiczenia  Zaliczenie  2  
dr Michał Raduła, pracownik 

UWr. 

adwokat 

13.  
Ochrona informacji 

niejawnych  
2  Warsztaty  Zaliczenie  1  praktyk 

14.  
Teleinformatyka w 

sytuacjach zagrożenia  
4  Ćwiczenia  Zaliczenie  2  

Kpt. mgr inż. Grzegorz 
Sobieraj Naczelnik Wydziału 

Informatyki i Łączności KW 
PSP we Wrocławiu 

15.  
Obrona cywilna i ochrona 

ludności we Włoszech  
2  Wykład  Zaliczenie  1  dr Joanna Nowak 

Razem  36   

Semestr II  

lp.  Nazwa przedmiotu  
Liczba 

godzin  
Forma 

zajęć  
Forma 

zaliczenia  
Punkty 

ECTS  
Prowadzący 

1.  
Zasady przeprowadzania akcji 

ratunkowych - ewakuacja   
6  Wykład  Zaliczenie  2  

st. bryg. mgr Bogusław 
Brud Komendant 

Powiatowy PSP 

2.  

Psychologia sytuacji 
kryzysowych –psychologia 

tłumu, negocjacje, pomoc 

psychologiczna w sytuacjach 
kryzysowych   

8  Wykład  Zaliczenie 4  

dr Joanna Filaber, autorka 

wielu opracowań  
z zakresu bezpieczeństwa 

publicznego 

3.  

Krajowy system ratowniczo-
gaśniczy -ratownictwo 

techniczne; chemiczne; 

wodne, ekologiczne   

12  Wykład  Zaliczenie 4 

mgr Jakub Czudiak, 
inspektor wojewódzki ds. 

zarządzania kryzysowego i 

ochrony ludności /ekspert 
w obszarze ochrony 

infrastruktury krytycznej i 
kluczowych usług państwa 



 

4.  
Charakterystyka i 
zapobieganie zagrożeniom 

epidemicznym  
3  Wykład  Zaliczenie  1  

Dr n. med. Robert Susło, 

specjalista epidemiolog 
Uniwersytet Medyczny we 

Wrocławiu, mgr prawa 

5.  
Bezpieczeństwo imprez 
masowych   

4  Warsztaty  Zaliczenie  1  

podkomisarz dr Piotr 
Pałaszewski, 

Naczelnik Wydziału 

Kontroli Komendy Miejskiej 
Policji we Wrocławiu 

6.  
Kalkulacja kosztów w 
działaniach zespołu 

ratownictwa   
6  Wykład  Zaliczenie  2  

dr Agata Klaus –Rosińska, 

Politechnika Wrocławska 

7.  
Zamówienia publiczne w 

stanach nadzwyczajnych   
4  Warsztaty   Zaliczenie  2 

dr hab. Krzysztof Horubski, 
pracownik UWr. radca 

prawny, absolwent 
aplikacji sędziowskiej 

8.  
Przedsiębiorcy w stanach 

nadzwyczajnych   
2  Wykład  Zaliczenie  1  

prof. dr hab. Tadeusz 

Kocowski, 
pracownik UWr 

autor wielu opracowań  
z zakresu administracji 

bezpieczeństwa 

9.  
Ograniczenia wolności oraz 
praw człowieka i obywatela w 

stanach nadzwyczajnych   
4  Wykład  Zaliczenie   1  

prof. dr hab. Mariusz 
Jabłoński, pracownik UWr. 

wybitny konstytucjonalista 

i specjalista z zakresu 
ochrony danych 

osobowych 

10.  
Procesy decyzyjne w stanach 

nadzwyczajnych   
4  Wykład  Zaliczenie   1  

dr Andrzej Pakuła, 

pracownik UWr., 

autor wielu opracowań  
z zakresu administracji 

publicznej 

11.   Obrona cywilna    4  Warsztaty   Zaliczenie   1  
praktyk; 

dr Witold Małecki, 

pracownik UWr., notariusz 

12.  

Odpowiedzialność za działania 

administracji (administracyjna, 
cywilna, karna)   

2  Wykład  Zaliczenie   1  

dr Andrzej Pakuła, 

pracownik UWr., 

autor wielu opracowań  
z zakresu administracji 

publicznej 

13.  

Finansowanie działalności 

administracji w stanach 

kryzysowych i sytuacjach 
nadzwyczajnych   

8  Wykład  Zaliczenie  4 dr Paweł Lenio, adwokat 

14.  
Zabezpieczenie socjalne w 

sytuacjach zagrożenia  
2  Wykład  Zaliczenie  1  

dr Justyna Mielczarek-
Mikołajów UWr., radca 

prawny 

15.  
Informatyzacja administracji 
publicznej  

2  Wykład  Zaliczenie  1  praktyk 

16. 

Organy samorządu 
terytorialnego w ochronie 

ludności.  

 

3 Wykład Zaliczenie 1 praktyk 



 

17. 

Samorząd gminny a   

ochotnicze straże pożarne 

4 Wykład Zaliczenie 4 praktyk 

Razem    33   

 

 

OPIS ZAKŁADANYCH EFEKTÓW UCZENIA SIĘ   

Wydział: Prawa, Administracji i Ekonomii   

Studia Podyplomowe Bezpieczeństwo Wewnętrzne w Działaniach Administracji Publicznej   – 

Sytuacje Zagrożenia                                                     
Poziom kwalifikacji cząstkowej: 7   

   

Kod efektu 

uczenia się dla 

studiów 
podyplomowych  

Efekty uczenia się    

Odniesienie do 

charakterystyk 

drugiego 
stopnia PRK   

WIEDZA   

SP_W01   

Ma pogłębioną wiedzę o regulacjach prawnych w zakresie 
działalności administracji publicznej w obszarze zapewnienia 

bezpieczeństwa wewnętrznego, uwzględniając szczególnie 

relacje pomiędzy prawem administracyjnym, cywilnym i 
karnym w odniesieniu do tematyki bezpieczeństwa 

wewnętrznego.    

P7S_WG   

SP_W02   

Rozumie istotę regulacji prawnej bezpieczeństwa 

wewnętrznego, dostrzega relację pomiędzy działalnością 

administracji publicznej a bezpieczeństwem wewnętrznym 
państwa. W szczególności w związku z działalnością służb, 

inspekcji i straży – Policji, Państwowej Straży Pożarnej, 

Państwowego Ratownictwa Medycznego i Sił Zbrojnych 
Rzeczypospolitej Polskiej.    

P7S_WG   

SP_W03   

Zna w pogłębionym stopniu instytucje prawne z zakresu 
bezpieczeństwa wewnętrznego państwa, a także zastosowanie 

instytucji prawa cywilnego oraz prawa karnego w tym 

obszarze. Posiada wiedzę z zakresu ustroju organów 
administracji publicznej, podziału na organy administracji 

rządowej i samorządowej.    

P7S_WG   

SP_W04   

Zna w pogłębionym stopniu źródła prawa w zakresie 

bezpieczeństwa wewnętrznego w działaniach administracji 

publicznej – źródła prawa międzynarodowego, unijnego oraz 
krajowego, w tym regulacje konstytucyjnoprawne.    

P7S_WK   

SP_W05   
Ma pogłębioną wiedzę o wykładni przepisów z zakresu 

bezpieczeństwa wewnętrznego w działaniach administracji 
publicznej.   

P7S_WK   

SP_W06   

Zna w pogłębionym stopniu orzecznictwo sądów 
powszechnych, sądów administracyjnych, a także organów 

administracji publicznej, w zakresie bezpieczeństwa 

wewnętrznego w działaniach administracji publicznej.   

P7S_WK   

UMIEJĘTNOŚCI   



 

SP_U01   

Formułuje złożone pisemne oraz ustne wypowiedzi w zakresie 

bezpieczeństwa wewnętrznego w działaniach administracji 
publicznej, uwzględniające relacje w tym zakresie prawa 

publicznego z prawem prywatnym. Posiada także umiejętność 

opracowywania aktów administracyjnych generalnych i 
indywidualnych.    

P7S_UK   

SP_U02   

Identyfikuje złożone problemy prawne w zakresie 

bezpieczeństwa wewnętrznego w działaniach administracji 
publicznej, rozwiązując je, posługuje się także 

instrumentarium prawnym z zakresu prawa cywilnego oraz 
karnego. W szczególności potrafi zidentyfikować oraz 

rozwiązać problem prawny z zakresu ochrony wolności i praw 

jednostki, współdziałania służb, stanów nadzwyczajnych, 
planowania i zasad przeprowadzania akcji ratunkowych i 

ewakuacyjnych, a także finansowania działalności 
administracji publicznej w stanach zagrożenia.    

P7S_UW   

SP_U03   

Dostrzega konsekwencje zastosowania określonych regulacji 

prawnych z zakresu bezpieczeństwa wewnętrznego w 
działaniach administracji publicznej w danych stanie 

faktycznym.    

P7S_UO   

SP_U04   

Stosuje orzecznictwo sądów powszechnych, Sądu 

Najwyższego, sądów administracyjnych, a także organów 

administracji publicznej, w zakresie bezpieczeństwa 
wewnętrznego w działaniach administracji publicznej.   

P7S_UU    

SP_U05   

Potrafi określić sytuację prawną organu administracji 

publicznej w ramach podejmowanych działań z zakresu 
bezpieczeństwa wewnętrznego. Wskazuje na kompetencje 

organu administracji publicznej i publiczne prawa podmiotowe 
jednostki w tym obszarze.   

P7S_UW   

KOMPETENCJE SPOŁECZNE   

SP_K01   

Dostrzega konieczność ciągłego doskonalenia i aktualizacji 

wiedzy z zakresu bezpieczeństwa wewnętrznego w działaniach 
administracji publicznej, w szczególności w kontekście 

dynamicznych zmian legislacyjnych w obszarze szeroko 
rozumianego bezpieczeństwa wewnętrznego państwa.   

P7S_KK   

SP_K02   

Jest gotów do podjęcia pracy jako ekspert z zakresu 

bezpieczeństwa wewnętrznego w działaniach administracji 
publicznej, zarówno w organach administracji publicznej, jak i 

podmiotach prywatnych.   

P7S_KO   

SP_K03   

Podkreśla znaczenie rozwoju wiedzy o bezpieczeństwie 
wewnętrznym w działaniach administracji publicznej oraz 

zastosowaniu regulacji prawnych w tym obszarze w kontekście 
zmian społecznych i gospodarczych.    

P7S_KR   

 


