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dr 
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I 
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Specjalizacja: Przedmiot zainteresowań 

naukowych obejmuje: zagadnienia 

związane z nauką  

o państwie i prawie, szeroko rozumiane 

bezpieczeństwo wewnętrzne, samorząd 

terytorialny oraz prawo administracyjne.  

 

Prowadzone zajęcia: 

 Wiedza o państwie i prawie 

 Ustrój samorządu terytorialnego 

 Samorząd gospodarczy i zawodowy 

 Prawo administracyjne 

 Postępowanie administracyjne 

 Nauka administracji 

 

 bezpieczeństwo ustrojowe państwa 

 ustrój samorządu terytorialnego 

 bezpieczeństwo społeczności lokalnych 

 administracja publiczna 

 administracja bezpieczeństwa 

wewnętrznego 

 bezpieczeństwo społeczne 

 bezpieczeństwo gospodarcze 

 bezpieczeństwo imprez masowych 

 bezpieczeństwo zgromadzeń publicznych 

 ochrona praw i wolności obywatelskich 

 bezpieczeństwo konsumenckie 

 bezpieczeństwo w transporcie  

 bezpieczeństwo w turystyce 

WYŻSZA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY 

im. Marszałka Józefa PIŁSUDSKIEGO 

z siedzibą w Warszawie 
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 Administracja Bezpieczeństwa 

Wewnętrznego 

 Organy ochrony prawnej 

 Podstawy prawa autorskiego 

 Proseminarium 

 

 ochrona osób i mienia 

2.  
mgr Janusz 

Chmielnicki  

BW 

BN 
I 

I/II 

Specjalizacja: Przedmiot zainteresowań 

naukowych obejmuje: zagadnienia 

związane z socjologią, bezpieczeństwem 

publicznym, bezpieczeństwem społeczności 

lokalnych oraz z system bezpieczeństwa w 

Polsce. 

 

Prowadzone zajęcia: 

− Bezpieczeństwo społeczności 

lokalnych i kształtowanie 

bezpiecznych przestrzeni 

− Społeczeństwo obywatelskie                  

w bezpieczeństwie i obronności 

państwa 

− Socjologia 

− Bezpieczeństwo publiczne 

− Patologie społeczne a 

bezpieczeństwo społeczności 

lokalnych 

 

 System bezpieczeństwa w Polsce 

 

Organy utrzymania i ochrony bezpieczeństwa 

publicznego  

 

Potencjalne i realne zagrożenia bezpieczeństwa 

publicznego 

 

Społeczeństwo i sytuacja społeczno-gospodarcza 

państwa 

 

Determinanty bezpieczeństwa społecznego  

 

Wpływ patologii społecznych na bezpieczeństwo 

społeczności lokalnych 

 

Organizacja i zakres działania instytucji oraz  

organizacji pozarządowych działających na rzecz 

bezpieczeństwa społeczności lokalnych 

 

Zasady pracy na stanowiskach  pracy w centrach 

zarządzania kryzysowego w administracji 

publicznej 

 

Praca koordynatorów zarządzania kryzysowego 
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Specjalizacja: bezpieczeństwo państwa      

w zakresie zwalczania przestępczości          

i terroryzmu 

 

Prowadzone zajęcia: 

 Zwalczanie przestępczości 

 Zwalczanie przestępczości 

zorganizowanej 

 Zwalczanie terroryzmu 

 

− Działalność poszczególnych podmiotów 

na rzecz bezpieczeństwa i porządku 

 

− Współpraca między poszczególnymi 

podmiotami w zakresie zwalczania 

przestępczości i terroryzmu. 
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 Podstawy komunikacji interpersonalnej 

i społecznej 

 Podstawy psychologii 

 Negocjacje i mediacje jako formy 

rozwiązywania konfliktu interesów 

 Bezpieczeństwo i obronność państwa 

 Psychologiczno- społeczne 

mechanizmy regulacji stosunków 

człowieka z otoczeniem zwłaszcza w 

obszarze bezpieczeństwa państwa 

 

Prowadzone przedmioty: 

 Podstawy psychologii i komunikacji 

interpersonalnej  

  Podstawy komunikacji 

 

 Służby Specjalne w systemie 

bezpieczeństwa państwa 

 Zasady skutecznego komunikowania się 

w aspekcie rozumienia i przekonywania 

oraz kształtowanie pozytywnych relacji 

interpersonalnych i społecznych 

 Style komunikowania się  

 Rola świadomości  i nieświadomości  

 Problemy kontrwywiadowczego 

bezpieczeństwa państwa w tym 

kontrwywiadowczego zabezpieczenia 

kadr kierowniczych 

 Zagrożenia dla demokratycznej formuły 

Służb Specjalnych 
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interpersonalnej i społecznej 

 Psychologia ogólna  

  Techniki negocjacji i medjacji 
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Specjalizacja: Prawne aspekty działalności 

wybranych organów ochrony prawnej w 

zakresie bezpieczeństwa państwa.  

Prowadzone zajęcia: 

 Podstawy Prawoznawstwa i System  

   Prawny RP 

 Wiedza o Państwie i Prawie  

 Ustrój Organów Ochrony Prawnej 

 Prawa Człowieka i Etyka Zawodowa            

   Funkcjonariuszy Służb Państwowych 

 Prawne Podstawy Bezpieczeństwa 

 Wymiar sprawiedliwości RP 

 Podstawy Prawa Międzynarodowego 

 Prawo Międzynarodowe Publiczne 

 Międzynarodowe Prawo Humanitarne 

 Prawo Ochrony Własności Intelektualnej 

 Prawo Autorskie 

 Publiczne Prawo Gospodarcze 

 

 

 działalność wybranych organów ochrony 

prawnej (Policja, Służba Więzienna, SOP, 

ABW, Żandarmeria, Straż Miejska, ITD., 

Straż Marszałkowska)  

 ochrona osób i mienia 

 bezpieczeństwo ruchu drogowego 
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Specjalizacja: zabezpieczenie bojowe, 

ochrona przed bronią masowego rażenia 

 

Prowadzone zajęcia: 

 zagrożenia naturalne i cywilizacyjne 

 ochrona przed czynnikami 

masowego rażenia 

 broń masowego rażenia 

 bezpieczeństwo energetyczne 

 globalne zagrożenia bezpieczeństwa 

 

 

 

 zagrożenia bezpieczeństwa 

politycznego 

 zagrożenia bezpieczeństwa militarnego 

 zagrożenia bezpieczeństwa 

ekonomicznego 

 zagrożenia bezpieczeństwa 

społecznego 

 zagrożenia bezpieczeństwa 

ekologicznego 

 zagrożenia czynnikami masowego 

rażenia 

 ochrona przed skażeniami 

 rozpoznanie i wykrywanie skażeń  

 likwidacja skażeń 
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Specjalizacja: historia nowożytna i 

najnowsza Polski 

 dzieje więziennictwa polskiego 

 

Prowadzone zajęcia: 

 Historia bezpieczeństwa wewnętrznego 

i narodowego Polski 

 Bezpieczeństwo społeczne 

 Metodologia badań bezpieczeństwa 

 

 

 formacje i służby mundurowe Polski 

(historia i współczesność) 

 historia bezpieczeństwa Polski 

 więziennictwo jako element 

bezpieczeństwa państwa (model polski, 

warianty porównawcze) 

 Służba Więzienna w systemie 

bezpieczeństwa państwa 

 zjawisko przestępczości 

 współczesne systemy penitencjarne 

świata 

 wykonywanie kary pozbawienia wolności 

(aspekty strukturalne, organizacyjne, 

resocjalizacyjne a bezpieczeństwo 

państwa i społeczeństwa) 
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Specjalizacja:  

bezpieczeństwo państwa, obrona narodowa  
kryminalistyka, zabezpieczenie logistyczne  

Prowadzone zajęcia:  

 Sojusz Północnoatlantycki i jego rola  

w bezpieczeństwie międzynarodowym 

 Polska w międzynarodowych operacjach 

pokojowych 

 Międzynarodowe stosunki polityczno-

wojskowe 

 Bezpieczeństwo euroatlantyckie  

i europejskie 

 Międzynarodowe Organizacje 

bezpieczeństwa  

 Dokumentacja współpracy  

i współdziałania 

 Prognozowanie zagrożeń 

bezpieczeństwa państwa 

 Globalne, regionalne i lokalne konflikty 

zbrojne 

 Zasady  użytkowania  broni 

 Kryminalistyka 

 Kryminologia i kryminalistyka 

 Bezpieczeństwo w logistyce 

 Logistyka w systemach obronnych 

 Geografia bezpieczeństwa 
 

− Zagrożenia bezpieczeństwa  

we współczesnym świecie  

− Ewolucja systemu bezpieczeństwa 

narodowego w Polsce po 1989 roku 

− Kompetencje organów administracji 

publicznej w dziedzinie bezpieczeństwa 

narodowego 

− Udział Polski w sojuszniczych operacjach 

wojskowych – wybrane problemy 

− Udział Polski w operacjach wojskowych Unii 

Europejskiej – wybrane problemy 

− Udział Polski w operacjach pokojowych ONZ 

– wybrane problemy 

− Międzynarodowe operacje pokojowe  

w polityce bezpieczeństwa RP 

− Operacje wsparcia pokoju i reagowania 

kryzysowego NATO  

− Podstawy prawne i funkcjonowanie zasady 

solidarności w Sojuszu Północnoatlantyckim 

− Wspólna Polityka Bezpieczeństwa i Obrony 

Unii Europejskiej – wybrane problemy  

− Przeciwdziałanie i zwalczanie zagrożeń 

terrorystycznych w Polsce – wybrane 

problemy 

− Dostęp do broni palnej w Polsce i na świecie 

− Kryminalistyczne aspekty wykorzystania 

broni palnej w przestępstwach 

− Bezpieczeństwo systemów logistycznych  

w SZ RP 

− Nowoczesne technologie militarne i cywilne  

w systemach bezpieczeństwa. 
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  Pozamilitarne przygotowania obronne, 

 Organizacja ochrony zdrowia w czasie 

kryzysu i wojny, 

 Obowiązki i kompetencje obronne 

administracji publicznej 

 Strategia Bezpieczeństwa /Obronności, 

 Zarządzenie  Kryzysowe 

 Rezerwy Strategiczne 

 Organizacja akcji ratowniczych 

 

Zgodny ze specjalizacją naukową 

oraz zagadnieniami związanymi  

z technikami detektywistycznymi, 

uzbrojeniem, radiolokacją, kierowaniem 

Siłami Zbrojnymi, mobilizacja wojsk  

i gospodarki 

10.  
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Specjalizacja: bezpieczeństwo narodowe, 

bezpieczeństwo państwa, kultura 

bezpieczeństwa, obrona narodowa, polityka 

energetyczna, planowanie obronne, polityka 

bezpieczeństwa, przygotowania obronne, 

odnawialne źródła energii, reagowanie 

kryzysowe, zielona transformacja 

Prowadzone zajęcia: 

 Administracja bezpieczeństwem 

państwa; 

 Polityka i strategia bezpieczeństwa 

narodowego Polski;  

 Bezpieczeństwo Europy Środkowo-

Wschodniej; 

 Bezpieczeństwo państwa i obrona 

narodowa; 

 Bezpieczeństwo wewnętrzne w Unii 

Europejskiej; 

 Historia wojen i wojskowości w XX i 

 Administracja publiczna, 

 Bezpieczeństwo narodowe; 

 Bezpieczeństwo państwa; 

 Budżetowanie (w aspekcie obrony 

narodowej); 

 Dezinformacja; 

 Dyplomacja; 

 Komunikowanie polityczne 

 Komunikowanie społeczne; 
 Nowa dyplomacja publiczna; 

 Obrona narodowa; 

 Planowanie obronne; 

 Planowanie operacyjne; 

 Polityka bezpieczeństwa UE; 

 Polityka bezpieczeństwa państwa; 

 Polityka energetyczna państwa; 

 Propaganda; 

 Przeglądy obronne; 

 Przygotowania obronne; 
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XXI wieku; 

 Polityka bezpieczeństwa i obrony w 

Unii Europejskiej; 

 Polityka i strategia bezpieczeństwa   

 Polska w strukturach bezpieczeństwa 

międzynarodowego; 

 System bezpieczeństwa narodowego; 

 Systemy bezpieczeństwa narodowego 

w wybranych krajach; 

 Współpraca międzynarodowa w 

zakresie bezpieczeństwa wewnętrznego 

 Strategia bezpieczeństwa; 

 Szkolenie obronne; 

 Sztuka wojenna; 

 Środki aktywne; 

 Uwarunkowania bezpieczeństwa 

narodowego i uwarunkowania obrony 

narodowej; 

 Wojna hybrydowa; 

 Wojna informatyczna; 
 Zagrożenia bezpieczeństwa państwa; 

 Zielona transformacja; 

11.  
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BW 

BN 
I 
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Specjalizacja: współczesne systemy 

polityczne; stosunki międzynarodowe; 

bezpieczeństwo ekologiczne; 

bezpieczeństwo narodowe 

Prowadzone zajęcia: 

- Współczesne systemy ustrojowe i 

polityczne  

- Zajęcia warsztatowe/zajęcia 

praktyczne/warsztaty  

interpersonalne  

- Podmioty administracji publicznej 

- Podstawy stosunków międzynarodowych 

 

 

 Polska w organizacjach międzynarodowych 

zapewniających utrzymanie pokoju i 

bezpieczeństwa 

 Bezpieczne funkcjonowanie państwa 

 Bezpieczeństwo obywateli wobec 

współczesnych zagrożeń 

 Bezpieczeństwo społeczne i ekonomiczne w 

Polsce i UE 
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- Administrowanie 

  bezpieczeństwem państwa 

- Obrona terytorialna 

- Strategia bezpieczeństwa 

- Strategia bezpieczeństwa narodowego 

- Bezpieczeństwo państwa i obrona 

narodowa 

- Bezpieczeństwo Państwa 

- Podstawy ekonomiki Bezpieczeństwa 

- Międzynarodowe stosunki polityczno -  

  wojskowe 

- Polityka bezpieczeństwa RP 

- Strategia wojskowa 

- Systemy bezpieczeństwa w innych krajach 

- Regionalne i lokalne konflikty 

  zbrojne 

- Ochrona infrastruktury krytycznej państwa 

- Teoria bezpieczeństwa 

- Geopolityka 

- System bezpieczeństwa narodowego 

- Świadczenia na rzecz  obronności 

- Prawne podstawy  bezpieczeństwa 

- Bezpieczeństwo międzynarodowe 

- Współczesne systemy  polityczne 

- Terroryzm 

- Polityka, strategia oraz systemy 

  bezpieczeństwa narodowego 

- Zagrożenia cywilizacyjne XXI  

  wieku 

- Obronność państwa, polityka  

  bezpieczeństwa,  systemy obronności i  

  bezpieczeństwa narodowego Polski 

  i innych krajów 

- Bezpieczeństwo zewnętrzne,   wewnętrzne, 

regionalne, międzynarodowe 

- Konflikty zbrojne 

- Operacyjno – strategiczny;    

- Dowódczo – sztabowy;   

- Operacyjno – taktyczna 

- Ekonomika bezpieczeństwa; 

- Międzynarodowe stosunki  Wojskowe 

- Geopolityka 

 

 


