
Godzina Godzina

Termin zjazdu:  05-06.03.2022

8.00-9.00

Bezpieczeństwo zdrowotne i 

promocja zdrowia                                     

dr A.Araucz-Boruc                                          

ćw.(3 godz.) s.2.1                                         

12
15

-14
30

Bezpieczeństwo zdrowotne i 

promocja zdrowia                             

dr A.Araucz-Boruc                         

wykł.(2 godz.) s.2.1                      

Etyka zawodowa                             

dr G.Stolarski                         

wykł.(2 godz.) s.2.1                      

16.00-17.00

Prawne podstawy 

bezpieczeństwa                                                               

dr K.Pawelec                                                 

wykł. (3 godz.)  s.1.7                                      

8
00

-10
15

System obrony terytorialnej 

wybranych państw                                          

dr hab.G.Pietrek, prof.uczelni                         

wykł.(2 godz.)  DS 4 s.5                      

11.00-12.00

14.00-15.00

15.00-16.0015.00-16.00

Współczesna technika policyjna                  

i wojskowa                                              

dr Ł.Świerczewski                           

ćw. (4 godz.)  s.3.12                           

15
00

-18
00

Etyka zawodowa                             

dr G.Stolarski                              

ćw. (3 godz.)  s.2.1                        

16
45

-19
00

Organizacja lokalnych ćwiczeń 

struktury obrony terytorialnej i 

zarządzania kryzysowego                                               

dr S.Zakrzewska                                             

ćw. (3 godz.)  s.2.14                            

9
45

-12
00

17.00-18.00

10.00-11.00

8.00-9.00

Niedziela

9.00-10.00

12.00-13.00

Organizacja lokalnych ćwiczeń 

struktury obrony terytorialnej i z.k.                             

dr S.Zakrzewska                         

wykł.(2 godz.) s.2.14                     

Formacje ochrony porządku 

wewnętrznego i organizacje 

paramilitarne                                           

dr R.Tarasiuk  w.(2 godz.) s.3.12                     

Prawne podstawy bezpieczeństwa                                                               

dr J.Ważniewska                                               

ćw.(3 godz.) s.2.14                                        

12
30

-14
45

Ekologia w planowaniu i 

działaniach operacyjnych                                             

dr hab.G.Pietrek,prof.uczelni                              

wykł.(3 godz.)  DS 4 s.5                        

10
30

-12
45

13.00-14.00

Sobota

Rozkład zajęć Bezp.wewnętrzne I stopnia - studia niestacj.                                                                                        

II rok sem. 4, rok akad. 2021/2022                                                                                                                                                                              

19.00-20.00

18.00-19.00

Seminarium dyplomowe                                             

dr J.Ważniewska                                   

ćw. (4 godz.)  s.2.14                          

15
00

-18
00

System obrony terytorialnej 

wybranych państw                              

dr hab.G.Pietrek, prof.uczelni                        

ćw. (4 godz.)  DS 4 s.5                           

15
00

-18
00

9.00-10.00

Formacje ochrony porządku 

wewnętrznego i organizacje 

paramilitarne                                           

dr R.Tarasiuk  ćw.(2 godz.) s.3.12                      

Współczesna technika policyjna              

i wojskowa                                                    

dr Ł.Świerczewski                             

wykł.(2 godz.) s.3.12                      

Ekologia w planowaniu i 

działaniach operacyjnych                                             

mgr M.Szmitkowska                    

ćw.(3 godz.)  DS 4 s.5                        

8
00

-10
15

Wprowadzenie do zarządzania 

kryzysowego                               

(przedmiot w języku angielskim)                             

dr R.Korneć                           

wykł.(3,6 godz.)  s.3.12                 

Termin zjazdu:  19-20.03.2022

18.00-19.00

11.00-12.00

12.00-13.00

16.00-17.00

Rozkład zajęć Bezp.wewnętrzne I stopnia - studia niestacj.                                                                                        

II rok sem. 4, rok akad. 2021/2022                                                                                                                                                                              

19.00-20.00

Sobota Niedziela

14.00-15.00

10.00-11.00

13.00-14.00

17.00-18.00



Godzina Godzina

Rozkład zajęć Bezp.wewnętrzne I stopnia - studia niestacj.                                                                                        

II rok sem. 4, rok akad. 2021/2022                                                                                                                                                                              

Organizacja lokalnych ćwiczeń 

struktury obrony terytorialnej i 

zarządzania kryzysowego                                               

dr S.Zakrzewska                                             

ćw. (3 godz.)  DS 4 s.1                             

15
45

-18
00

17.00-18.00

16.00-17.00

13.00-14.00

8.00-9.00 Prawne podstawy bezpieczeństwa                                                               

dr K.Pawelec                                                 

wykł. (3 godz.)  s.0.8B                                      

8
00

-10
15

19.00-20.00

Niedziela

18.00-19.00 18.00-19.00

11.00-12.00

Ekologia w planowaniu i 

działaniach operacyjnych                                             

dr hab.G.Pietrek,prof.uczelni                              

wykł.(3 godz.)  s.2.10                        

10
30

-12
45

14.00-15.00

8.00-9.00

12.00-13.00

Termin zjazdu:  09-10.04.2022Termin zjazdu: 02-03.04.2022

Sobota Niedziela

Rozkład zajęć Bezp.wewnętrzne I stopnia - studia niestacj.                                                                                        

II rok sem. 4, rok akad. 2021/2022                                                                                                                                                                              

Sobota

11.00-12.00

9.00-10.00

Ekologia w planowaniu i 

działaniach operacyjnych                                             

mgr M.Szmitkowska                    

ćw.(3 godz.)  s.2.10                                      

8
00

-10
15

15.00-16.00

System obrony terytorialnej 

wybranych państw                                        

dr hab.G.Pietrek, prof.uczelni                         

wykł.(2 godz.)  s.2.10                      

12.00-13.00

10.00-11.00

Seminarium dyplomowe                                             

dr J.Ważniewska                                   

ćw. (4 godz.)  DS 4 s.1                           

8
00

-11
00

Bezpieczeństwo zdrowotne i 

promocja zdrowia                            

dr A.Araucz-Boruc                         

ćw.(3 godz.) s.2.3                                         

13
00

-15
15

Formacje ochrony porządku 

wewnętrznego i organizacje 

paramilitarne                                           

dr R.Tarasiuk  w.(2 g.) DS 4 s.1                      

Formacje ochrony porządku 

wewnętrznego i organizacje 

paramilitarne                                           

dr R.Tarasiuk  w.(2 godz.) s.2.3                      

Formacje ochrony porządku 

wewnętrznego i organizacje 

paramilitarne                                           

dr R.Tarasiuk                                                    

ćw.(4 godz.) s.2.3                                          

9
45

-12
45   

14.00-15.00

Prawne podstawy bezpieczeństwa                                                               

dr J.Ważniewska                                               

ćw.(3 godz.) s.2.9                                        

10
30

-12
45

Etyka zawodowa                                                  

dr G.Stolarski                                    

wykł.(2 godz.) s.2.9                      

Etyka zawodowa                             

dr G.Stolarski                              

ćw. (3 godz.)  s.2.9                        

15
00

-17
15

13.00-14.00

10.00-11.00

9.00-10.00

15.00-16.00

17.00-18.00

System obrony terytorialnej 

wybranych państw                              

dr hab.G.Pietrek, prof.uczelni                        

ćw. (4 godz.)  s.2.10                          

15
00

-18
00

19.00-20.00

16.00-17.00

Organizacja lokalnych ćwiczeń 

struktury obrony terytorialnej i 

zarządzania kryzysowego                                               

dr S.Zakrzewska                                             

wykł. (3 godz.)  DS 4 s.1                             

12
15

-14
30



Godzina Godzina

9.00-10.00

Wprowadzenie do zarządzania 

kryzysowego                               

(przedmiot w języku angielskim)                             

dr R.Korneć                           

wykł.(3,6 godz.)  s.2.15                 

17
30

-20
15               

 Organizacja lokalnych ćwiczeń 

struktury o.t i z.k.                                      

dr S.Zakrzewska                                    

w.(2 g.) s.2.27                      

Formacje ochrony porządku 

wewnętrznego i organizacje 

paramilitarne                                           

dr R.Tarasiuk  w.(2 g.) s.2.27                      

Współczesna technika policyjna i 

wojskowa                                                  

dr Ł.Świerczewski                             

wykł.(2 godz.) s.2.16                     

8.00-9.00 Prawne podstawy bezpieczeństwa                                                               

dr K.Pawelec                                                 

wykł. (2 godz.)  s.1.10   

System obrony terytorialnej 

wybranych państw                              

dr hab.G.Pietrek, prof.uczelni                        

ćw. (4 godz.)  s.1.11                          

15
00

-18
00

8.00-9.00

Seminarium dyplomowe                                             

dr J.Ważniewska                                   

ćw. (4 godz.)  s.2.16                           

8
00

-11
00

9.00-10.00

Rozkład zajęć Bezp.wewnętrzne I stopnia - studia niestacj.                                                                                        

II rok sem. 4, rok akad. 2021/2022                                                                                                                                                                              

NiedzielaSobotaSobota Niedziela

Rozkład zajęć Bezp.wewnętrzne I stopnia - studia niestacj.                                                                                        

II rok sem. 4, rok akad. 2021/2022                                                                                                                                                                              

Termin zjazdu:  23-24.04.2022

14.00-15.00

17.00-18.00

18.00-19.00

15.00-16.00

Współczesna technika policyjna i 

wojskowa                                              

dr Ł.Świerczewski                           

ćw. (5 godz.)  s.2.16                           

13
15

-17
00

17.00-18.00

18.00-19.00

16.00-17.00

13.00-14.00

19.00-20.00

11.00-12.00

12.00-13.00

13.00-14.00

16.00-17.00

10.00-11.0010.00-11.00

11.00-12.00

12.00-13.00

Współczesna technika policyjna                   

i wojskowa                                       

dr Ł.Świerczewski                      

ćw. (3 godz.)  s.2.15                      

15
00

-17
15

Termin zjazdu:  07-08.05.2022

19.00-20.00

15.00-16.00

14.00-15.00 Formacje ochrony porządku 

wewnętrznego i organizacje 

paramilitarne                                           

dr R.Tarasiuk                                                    

ćw.(5 godz.) s.2.27                                          

13
30

-17
15   

Bezpieczeństwo zdrowotne i 

promocja zdrowia                        

dr A.Araucz-Boruc                         

wykł.(3 godz.) s.2.1                                         

8
45

-11
00

Współczesna technika policyjna                     

i wojskowa                                            

dr Ł.Świerczewski                           

wykł.(2 godz.) s.2.15                     

Bezpieczeństwo zdrowotne i 

promocja zdrowia                             

dr A.Araucz-Boruc                         

ćw.(2 godz.) s.2.1                      

Ekologia w planowaniu i 

działaniach operacyjnych                                             

mgr M.Szmitkowska                    

ćw.(3 godz.)  s.1.11                       

8
00

-10
15

Ekologia w planowaniu i 

działaniach operacyjnych                                             

dr hab.G.Pietrek,prof.uczelni                              

wykł.(3 godz.)  s.1.11                       

10
30

-12
45

System obrony terytorialnej 

wybranych państw                                          

dr hab.G.Pietrek, prof.uczelni                         

wykł.(2 godz.)  s.1.11                      



Godzina Godzina

Termin zjazdu:  14-15.05.2022

11.00-12.00 11.00-12.00Formacje ochrony porządku 

wewnętrznego i organizacje 

paramilitarne                                           

dr R.Tarasiuk  w.(2 g.) s.2.27                      

Formacje ochrony porządku 

wewnętrznego i organizacje 

paramilitarne                                           

dr R.Tarasiuk                                                    

ćw.(5 godz.) s.2.27                                          

13
15

-17
00   

Prawne podstawy bezpieczeństwa                                                               

dr J.Ważniewska                                               

ćw.(4 godz.) s.2.12                                        

8
00

-11
00

Organizacja lokalnych ćwiczeń 

struktury obrony terytorialnej i 

zarządzania kryzysowego                                               

dr S.Zakrzewska                                             

wykł. (3 godz.)  s.2.12                             

11
15

-13
30

9.00-10.00 9.00-10.00

10.00-11.00 10.00-11.00

19.00-20.00 19.00-20.00

Termin zjazdu: 28-29.05.2022

16.00-17.00 16.00-17.00

15.00-16.00

17.00-18.00 17.00-18.00

12.00-13.00

13.00-14.00 13.00-14.00

14.00-15.00

12.00-13.00

Organizacja lokalnych ćwiczeń 

struktury obrony terytorialnej i 

zarządzania kryzysowego                                               

dr S.Zakrzewska                                             

ćw. (3 godz.)  s.2.12                             

14
00

-16
15

Rozkład zajęć Bezp.wewnętrzne I stopnia - studia niestacj.                                                                                        

II rok sem. 4, rok akad. 2021/2022                                                                                                                                                                              

Rozkład zajęć Bezp.wewnętrzne I stopnia - studia niestacj.                                                                                        

II rok sem. 4, rok akad. 2021/2022                                                                                                                                                                              

Sobota Niedziela Sobota Niedziela

8.00-9.00

Bezpieczeństwo zdrowotne i 

promocja zdrowia                        

dr A.Araucz-Boruc                                 

ćw.(4 godz.) s.2.1                                         

8
00

-11
00

14.00-15.00

15.00-16.00

Ekologia w planowaniu i 

działaniach operacyjnych                                             

mgr M.Szmitkowska                    

ćw.(3 godz.)  DS 4 s.5                        

8
00

-10
15

System obrony terytorialnej 

wybranych państw                              

dr hab.G.Pietrek, prof.uczelni                        

ćw. (4 godz.)  DS 4 s.5                           

15
00

-18
00

Wprowadzenie do zarządzania 

kryzysowego                               

(przedmiot w języku angielskim)                             

dr R.Korneć                           

wykł.(3,6 godz.)  s.2.14                 

18.00-19.00 18.00-19.00

Bezpieczeństwo zdrowotne i 

promocja zdrowia                                     

dr A.Araucz-Boruc                                          

ćw.(3 godz.) s.2.1                                         

14
45

-17
00

Ekologia w planowaniu i 

działaniach operacyjnych                                             

dr hab.G.Pietrek,prof.uczelni                              

wykł.(3 godz.)  DS 4 s.5                        

10
30

-12
45

8.00-9.00

Współczesna technika policyjna                

i wojskowa                                              

dr Ł.Świerczewski                               

wykł.(2 godz.) s.2.14                      

Współczesna technika policyjna              

i wojskowa                                              

dr Ł.Świerczewski                           

ćw. (4 godz.)  s.2.14                           

11
15

-14
15

System obrony terytorialnej 

wybranych państw                                          

dr hab.G.Pietrek, prof.uczelni                         

wykł.(2 godz.)  DS 4 s.5                      



Godzina Godzina

14.00-15.00

Współczesna technika policyjna                             

i wojskowa                                            

dr Ł.Świerczewski                          

wykł.(2 godz.) s.2.28                     

Rozkład zajęć Bezp.wewnętrzne I stopnia - studia niestacj.                                                                                        

II rok sem. 4, rok akad. 2021/2022                                                                                                                                                                              

9.00-10.00

16.00-17.00

Etyka zawodowa                                     

dr G.Stolarski                         

wykł.(2 godz.) s.3.7                      

Etyka zawodowa                             

dr G.Stolarski                              

ćw. (3 godz.)  s.3.7                        

9
45

-12
00

Seminarium dyplomowe                                                      

dr J.Ważniewska                                  

ćw.(2 godz.) s.3.7                      

11.00-12.00

12.00-13.00

Współczesna technika policyjna              

i wojskowa                                              

dr Ł.Świerczewski                           

ćw. (5 godz.)  s.2.28                           

13
15

-17
00

Sobota Niedziela

8.00-9.00

Termin zjazdu: 18-19.06.2022

16.00-17.00

13.00-14.00

Rozkład zajęć Bezp.wewnętrzne I stopnia - studia niestacj.                                                                                        

II rok sem. 4, rok akad. 2021/2022                                                                                                                                                                              

15.00-16.00

10.00-11.00

Wprowadzenie do zarządzania 

kryzysowego                               

(przedmiot w języku angielskim)                             

dr R.Korneć                           

wykł.(3,6 godz.)  s.2.28                 

Etyka zawodowa                             

dr G.Stolarski                              

ćw. (3 godz.)  s.1.15                        

14
15

-16
30

17.00-18.00

Sobota

19.00-20.00

17.00-18.00

18.00-19.00

Formacje ochrony porządku 

wewnętrznego i organizacje 

paramilitarne                                           

dr R.Tarasiuk                                                    

ćw.(5 godz.) s.3.7                                          

13
30

-17
15   

15.00-16.00

Niedziela

8.00-9.00

9.00-10.00

10.00-11.00

11.00-12.00

18.00-19.00

Seminarium dyplomowe                                             

dr J.Ważniewska                                   

ćw. (4 godz.)  s.1.15                          

11
00

-14
00

19.00-20.00

Termin zjazdu: 25-26.06.2022

Ekologia w planowaniu i 

działaniach operacyjnych                                             

mgr M.Szmitkowska                    

ćw.(3 godz.)  s.2.10                        

8
00

-10
15

Ekologia w planowaniu i 

działaniach operacyjnych                                             

dr hab.G.Pietrek,prof.uczelni                              

wykł.(3 godz.)  s. 2.10                      

10
30

-12
45

System obrony terytorialnej 

wybranych państw                                            

dr hab.G.Pietrek, prof.uczelni                         

wykł.(2 godz.)  s.2.10                                        

System obrony terytorialnej 

wybranych państw                              

dr hab.G.Pietrek, prof.uczelni                        

ćw. (4 godz.)  s.2.10                           

15
00

-18
00

12.00-13.00

13.00-14.00

14.00-15.00


