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 https://defence24.pl/geopolityka 

 https://www.gazetaprawna.pl/wiadomosci/swiat/artykuly/8481691,deklar

acja-konczaca-szczyt-nato-2022-tresc.html 

 

 https://www.consilium.europa.eu/pl/policies/fight-

against-terrorism/history-fight-against-terrorism/ 

 

 https://www.unic.un.org.pl/oionz/onz-zwalcza-mowe-nienawisci/3487 

 https://culture.ec.europa.eu/pl/policies/selected-themes/cultural-heritage 

 https://www.gov.pl/web/kultura/prawo-miedzynarodowe 

 http://www.mkidn.gov.pl/pages/blekitna-tarcza/pl/program-blekitnej-

tarczy/cele-i-zadania.php 

 https://www.unesco.pl/kultura/dziedzictwo-kulturowe/swiatowe-

dziedzictwo/polskie-obiekty/ 
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 https://www.unic.un.org.pl/prawa-czlowieka/index/3218 

 https://cbsp.policja.pl/cbs/prawa-czlowieka/110097,Prawa-czlowieka.html 

 https://iderepublica.pl/aktualnosci/2022/03/20/prawo-humanitarne-

wyzwania-w-obliczu-konfliktow-i-kryzysow-na-wschodzie/ 

 https://ine.org.pl/kruchosc-miedzynarodowego-prawa-humanitarnego-

konfliktow-zbrojnych-na-przykladzie-wojny-w-ukrainie-perspektywa-

kultury-prawnej/ 

 https://www.gov.pl/web/kas/zasady-wysylki-pomocy-humanitarnej-na-

ukraine 

 OB W I E S Z C Z E N I E MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPO S P O L I T E J  P O L S K I EJ 

z dnia 13 maja 2022r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o 

udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 

 https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20031281176/U/D20031176L

j.pdf 

 https://sip.lex.pl/akty-prawne/dzu-dziennik-ustaw/zarzadzanie-kryzysowe-

17348453/art-5-a 

 https://www.gov.pl/web/rcb/badz-gotowy–poradnik-na-czas-kryzysu-i-

wojny 

 https://biznes.trojmiasto.pl/Konsekwencje-

konfliktu-hybrydowego-na-poludniowo-wschodnim-

Baltyku-n166825.html 

 https://warsawinstitute.org/pl/wplyw-konfliktu-

izraelsko-palestynskiego-na-bezpieczenstwo-

bliskiego-wschodu/ 

 https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2022-0128_PL.html 
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 https://www.nck.pl/badania/projekty-badawcze/wspolnoty-pamieci 

 https://ipn.gov.pl/ 

 https://zpe.gov.pl/a/integracja-europejska-polska-w-strukturach-nato-i-

ue/DN2IzpcqI 

 https://www.gov.pl/web/obrona-narodowa/nato-sojusz-polnocnoatlantycki 

 https://www.youtube.com/watch?v=T1RDz01dPvk 

 https://kino.dlastudenta.pl/filmy/spis-baza-

filmow,0,historyczny,944,2019,2019,1.html 

 

 

 

 

 https://dzieje.pl/wiadomosci/przerwali-atak-ratowac-wrogow-obloki-

smierci-bolimow-1915-w-kinach-od-piatku 

 

 https://film.wp.pl/gierek-podbija-wielka-brytanie-

zaskakujacy-wynik-6733697501309632a 

  

 https://www.filmweb.pl/ranking/film/Polska/42/Historyczny/11 

 https://dzieje.pl/zagadnienia 
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Wystawy historyczne: 

 https://muzhp.pl/pl/p/31/wystawy 

 https://polin.pl/pl/wystawy-0 

 https://wbh.wp.mil.pl/pl/pages/wystawy-2018-09-24-3/ 

 https://ipn.gov.pl/pl/edukacja-1/wystawy 

 https://www.scenakultury.pl/9507/wystawy-spacery-historyczne-i-

spotkania-teatralne-stolica-swietuje-100-rocznice-urodzin-mirona-

bialoszewskiego/ 

 https://www.mnw.art.pl/ 

 https://historia.org.pl/2022/01/04/kalendarz-wydarzen-historycznych-

2022-rekonstrukcje-turnieje-zloty-konferencje-wystawy-etc/ 

Portale historyczne: 

 Portal Historyczny Historyk.eu 

 Historykon | Twój portal historyczny 

 Histmag.org » historia od podszewki 

 Polskie Dzieje - Historia Polski w Internecie 
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Obiekty UNESCO w Polsce:  

 https://mynaszlaku.pl/unesco-w-polsce-odkrywamy-obiekty-z-listy-

swiatowego-dziedzictwa/ 

 https://klubpodroznikow.com/193-obiekty-unesco/2555-obiekty-unesco-w-

polsce 

 

 https://ciekawostkihistoryczne.pl/ 
 https://historia.wprost.pl/ciekawostki-historyczne 
 https://wiadomosci.onet.pl/zrodla/ciekawostki-

historyczne 
 https://www.focus.pl/artykul/ciekawostki-

historyczne-lista-10-malo-znanych-faktow-o-
polsce 

 https://wiadomosci.dziennik.pl/historia/ciekawostki 
 https://ciekawostkihistoryczne.pl/leksykon/kleopatra-wielka-69-30-p-n-e/ 
 https://ciekawostkihistoryczne.pl/leksykon/napoleon-bonaparte-1769-

1821/ 
 https://ciekawostkihistoryczne.pl/2015/05/25/bozyszcze-kobiet-i-syfilityk-

10-rzeczy-ktorych-raczej-nie-wiedziales-o-hitlerze/ 
 https://ciekawostkihistoryczne.pl/2021/05/27/dzieci-gulagu-stalin-

zamykal-w-lagrach-nawet-niemowleta-bo-ich-rodzicow-uznano-za-wrogow-
zwiazku-sowieckiego/ 

 https://ciekawostki.online/ciekawostki/421/o-jozefie-pilsudskim/ 
 https://ciekawostki.online/ciekawostki/692/o-katarzynie-ii-wielkiej/ 
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 https://www.consilium.europa.eu/pl/press/press-

releases/2022/04/29/chemical-weapons-convention-declaration-by-the-

high-representative-on-behalf-of-the-european-union-to-mark-the-25th-

anniversary/ 

 https://www.poradnikzdrowie.pl/aktualnosci/bron-biologiczna-czym-jest-

jak-zachowac-sie-po-ataku-bronia-biologiczna-aa-Dq5R-3p8r-Wxhc.html 

 https://www.bankier.pl/wiadomosc/WHO-Ukraina-powinna-zniszczyc-

niebezpieczne-patogeny-trzymane-w-laboratoriach-8296176.html 

 http://laboratoria.net/home/13198.html 

 https://www.efsa.europa.eu/pl/science/scientific-

committee-and-panels/biohaz 

Ataki bioterrorystyczne – historia  (wybrane przykłady) 

 https://pl.wikipedia.org/wiki/Atak_bioterrorystyczny_sekty_Rajneesha_w_19

84_roku 

 https://instytutboyma.org/pl/konsekwencje-

zamachu-aum-shinrikyo-w-1995-r-kosze-na-

smieci-nadzor-religii-i-9-11/ 

 https://www.tygodnikprzeglad.pl/kto-wysylal-

waglika/ 

 

 https://www.poczytaj.pl/ksiazka/superterroryzm-biologiczny-

chemiczny-i-nuklearny-yonah-alexander,513 
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Cyberbezpieczeństwo 

 

 https://cyberdefence24.pl/ 

 https://cyberdefence24.pl/cyberbezpieczenstwo/cyberbezpieczenstwo-

aplikacji-w-lokalnych-wladzach 

 

 https://warsawinstitute.org/pl/ukryta-

skala-cyberprzestepczosci/ 

 

 

 

 

 https://policja.pl/pol/tagi/301,cyberprzestepczosc.html 

 https://www.gov.pl/web/sluzby-specjalne/podsumowanie-dzialan-abw 

 

 https://www.gov.pl/web/cyfryzacja/strategia-cyberbezpieczenstwa-

rzeczypospolitej-polskiej-na-lata-2019-2024 

 https://cordis.europa.eu/article/id/116323-cordis-express-privacy-and-

security-in-a-digital-age/pl 
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Poczucie bezpieczeństwa jako wynik upowszechniania 

umiejętności  udzielania pierwszej pomocy 

 https://www.gov.pl/web/zdrowie/covid 

 https://www.gov.pl/web/gis/choroby-zakazne2 

 https://www.efsa.europa.eu/pl/news 

 https://www.gov.pl/web/gis/bezpieczne-podrozowanie3 

 https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/coronavirus-response/travel-

during-coronavirus-pandemic_pl 

 https://www.gov.pl/web/koronawirus/aktualne-zasady-i-ograniczenia 

 http://www.informacjakryzysowa.pl/aktualnosci/covid-19-na-mapach-swiat 

 https://ciemnastronawiosny.pl/mapa-kleszczy 

 https://www.hellozdrowie.pl/grozne-kleszcze-przy-polskiej-granicy-sa-

nosicielami-wirusa-wywolujacego-goraczke-krwawiacych-oczu/ 

 https://www.gov.pl/web/zdrowie/sposob-udzielania-pierwszej-pomocy-w-

wybranych-naglych-wypadkach 
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Bezpieczeństwo energetyczne 

 

 https://www.gov.pl/web/klimat/miedzynarodowa-agencja-energii-mae 

 https://www.mae.com.pl/ 

 https://prawo.cire.pl/ 

 https://www.wnp.pl/energetyka/ 

 https://www.gov.pl/web/polski-atom/bezpieczenstwo-energetyczne-

podstawa-rozwoju-spoleczenstwa 

 https://www.ure.gov.pl/pl/oze 

 https://pap-mediaroom.pl/biznes-i-finanse/nowy-raport-komisji-ds-

transformacji-energetycznej-etc-aby-zbudowac-bezpieczenstwo 

 https://iea.blob.core.windows.net/assets/310a49d2-771a-43f4-86b7-

b935179b7c3f/Poland2022_Executivesummary_Polish.pdf 

 https://www.cire.pl/artykuly/energia-w-eu-materialy-

problemowe/wspolczesne-uwarunkowania-

bezpieczenstwa-energetycznego-polski 

 https://www.cire.pl/artykuly/opinie/121214-glowne-

zagrozenia-bezpieczenstwa-energetycznego-polski 

 https://www.eecpoland.eu/2022/pl/wiadomosci/polska-wiele-zrobila-dla-

bezpieczenstwa-energetycznego-ale-to-nie-koniec-wyzwan,577973.html 
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Bezpieczeństwo Informacji i Ochrona Danych Osobowych 

 

 https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20180001000/U/D201

81000Lj.pdf 

 https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20101821228/U/D201

01228Lj.pdf 

 https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20120000683/O/D201

20683.pdf 

 https://uodo.gov.pl/pl/123/208 

 https://www.bbn.gov.pl/ftp/dokumenty/Strategia_Bezpieczenstwa_Narodow

ego_RP_2020.pdf 

 https://uodo.gov.pl/405 

 https://depot.ceon.pl/handle/123456789/16694 

 https://rep.up.krakow.pl/xmlui/bitstream/handle/11716/2026/06--Wojna-

informacyjna-zagrozeniemWasiuta--Wasiuta.pdf?sequence=1&isAllowed=y 
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Bezpieczeństwo ekonomiczne i finansowe 

 https://infosecurity24.pl/bezpieczenstwo-wewnetrzne/bezpieczenstwo-w-

przestrzeni-gospodarczej 

 https://www.gov.pl/web/finanse 

 https://www.knf.gov.pl/?articleId=56224&p_id=18 

 https://www.podatki.gov.pl/ 

 https://www.gov.pl/web/finanse/szacunkowe-wykonanie-budzetu-panstwa-

po-styczniu-2022-r 

 https://www.worldbank.org/pl/country/poland 

 https://www.consilium.europa.eu/pl/press/press-

releases/2022/06/30/digital-finance-agreement-reached-on-european-

crypto-assets-regulation-mica/ 

 https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/2022-european-semester-

country-report-poland_pl.pdf 

 https://www.gov.pl/web/finanse/zadluzenie-sektora-finansow-publicznych 

 https://www.gov.pl/web/finanse/oecd-prognozuje-gwaltowne-oslabienie-

wzrostu-swiatowej-gospodarki 

 https://www.gov.pl/web/rodzina/sejm-uchwalil-ustawe-o-ekonomii-

spolecznej 

 https://www.ptehttps://for.org.pl/pliki/artykuly/8082_komunikatfor8-

2022-bezpieczenstwo-to-nie-tylko-czolgi-i-armaty-7-kluczowych-

kwestii.pdf.pl/ 
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 https://www.obserwatorfinansowy.pl/tematyka/makroekonomia/trendy-

gospodarcze/wojna-rosji-z-ukraina-mozliwa-trwala-zmiana-globalnych-

lancuchow-dostaw/ 

 https://www.pism.pl/publikacje/wplyw-wojny-na-ukrainie-na-

bezpieczenstwo-zywnosciowe-panstw-rozwijajacych-sie 

 https://alebank.pl/forum-bezpieczenstwa-bankow-2022-w-kwestiach-

bezpieczenstwa-sektor-bankowy-ma-wspolny-

interes/?id=409645&catid=32532&cat2id=32534&cat3id=25928 

 https://alebank.pl/cyberbezpieczenstwo-sektora-publicznego-analiza-

zagrozen-w-2022-roku/?id=403302&catid=625&cat2id=25924 

 https://www.senat.gov.pl/aktualnoscilista/art,14876,stanowisko-rady-

gospodarczej-przy-marszalku-senatu-rp.html 

 https://kig.pl/wstepne-dane-o-inflacji-w-czerwcu-2022-ceny-wyzsze-niz-

przed-rokiem/ 

 

 https://ksiegarnia.difin.pl/miedzynarodowa-

konkurencyjnosc-polskich-przedsiebiorstw-w-

okresie-globalnego-kryzysu-gospodarczego-i-

po-jego-wystapieniu 

 https://www.gb.pl/ 

 https://www.gazetafinansowa.net/ 

 https://www.gazetaprawna.pl/ 

 https://www.infor.pl/ 
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