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CYKL KSZTAŁCENIA 2022 i kolejne 

II. Efekty uczenia się 

Odniesienie efektów uczenia się dla kierunku BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE, studia I stopnia (niestacjonarne), profil praktyczny zgodnie z ustawą  

z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 2153) oraz szczegółowymi 

charakterystykami drugiego stopnia określonymi w rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 listopada 2018 r. w 

sprawie charakterystyk drugiego stopnia efektów uczenia się dla kwalifikacji na poziomach 6-8 Polskiej Ramy Kwalifikacji (Dz. U. z 2018 r.  

poz. 2218). 

  

 Kierunek bezpieczeństwo narodowe przyporządkowany został do następujących dziedzin nauki  i dyscyplin naukowych: 

 

DZIEDZINA NAUKI DYSCYPLINA NAUKOWA 

DZIEDZINA NAUK SPOŁECZNYCH 

NAUKI O BEZPIECZEŃSTWIE  

NAUKI O POLITYCE I ADMINISTRACJI 

NAUKI PRAWNE 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Objaśnienia oznaczeń: 

 

1. K (przed podkreślnikiem) - kierunkowe efekty kształcenia 

 

 _W - kategoria wiedzy 

 _U - kategoria umiejętności 

 _K (po podkreślniku) - kategoria kompetencji społecznych 

 

2. Opis zakładanych efektów kształcenia dla kierunku studiów, poziomu i profilu kształcenia w zakresie wiedzy, umiejętności oraz 

kompetencji społecznych. 

 

3. P6U –uniwersalne charakterystyki I stopnia Polskiej Ramy Kwalifikacyjnej –poziom 6  

 

4. P6S –charakterystyki II stopnia Polskiej Ramy Kwalifikacyjnej –poziom 6  

 

 _WG -Zakres i głębia / kompletność perspektywy poznawczej i zależności 

 _WK -Kontekst / uwarunkowania, skutki 

 _UW -Wykorzystanie wiedzy / rozwiązywane problemy i wykonywane zadania 

 _UK -Komunikowanie się / odbieranie i tworzenie wypowiedzi, upowszechnianie wiedzy w środowisku naukowym i  

posługiwanie się językiem obcym  

 _UO -Organizacja pracy / planowanie i praca zespołowa 

 _UU -Uczenie się/planowanie własnego rozwoju i rozwoju innych osób 

 _KK -Oceny/krytyczne podejście 

 _KO -Odpowiedzialność/wypełnianie zobowiązań społecznych i działanie na rzez interesu publicznego 

 _KR -Rola zawodowa/niezależność i rozwój etosu 

 

 
 

 



 

Symbol  

Efekty kształcenia dla kierunku: BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE 

Po ukończeniu  studiów pierwszego stopnia na kierunku BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE  

o profilu PRAKTYCZNYM, absolwent osiąga następujące efekty kształcenia 

Odniesienie do 

uniwersalnych 

charakterystyk I stopnia 

Polskiej Ramy 

Kwalifikacji 

poziom 6 

Odniesienie do 

charakterystyk II 

stopnia Polskiej 

Ramy Kwalifikacji 

poziom 6 

WIEDZA  

K_W01 

zna w zaawansowanym stopniu genezę nauk o bezpieczeństwie oraz ich ewolucję w 

kontekście rozwoju współczesnych zagrożeń; ma rozszerzoną wiedzę z zakresu nauk 

społecznych i humanistycznych oraz obejmującą wybrany zakres dziedzin nauki i dyscyplin 

naukowych, właściwych dla kierunku bezpieczeństwo narodowe, zorientowaną na 

zastosowania praktyczne  

P6U_W P6S_WG 

K_W02 

ma wiedzę pozwalającą na usytuowanie człowieka w różnego rodzaju strukturach o 

charakterze społecznym, politycznym oraz prawnym, rozróżnia i rozpoznaje znaczenie 

procedury bezpieczeństwa w charakterze globalnym, regionalnym, narodowym i lokalnym 

P6U_W 
P6S_WK 

K_W03 

ma poszerzoną wiedzę pozwalającą formułować, nazywać i opisywać typowe rodzaje 

zjawisk związanych z bezpieczeństwem, wynikających ze strategii, systemu oraz polityki 

bezpieczeństwa z uwzględnieniem ich oddziaływania na funkcjonowanie państw 

współczesnych 

P6U_W 
P6S_WG 

K_W04 

zna misję, cele i zadania zabezpieczenia logistycznego oraz organizację zabezpieczenia  

i zarządzania w sytuacjach kryzysowych, uwzględniając zaistniałe warunki, potrzeby 

ludności oraz ochronę mienia  

P6U_W 
P6S_WG 

K_W05 

rozróżnia, wylicza i definiuje normy prawne, polityczne i społeczne stanowiące podstawę 

funkcjonowania strategii bezpieczeństwa, objaśnia w praktyczny sposób założenia teorii 

bezpieczeństwa w ujęciu wewnątrzpaństwowym oraz ponadnarodowym 

P6U_W 
P6S_WK 

K_W06 

zna podmioty międzynarodowych stosunków militarnych i pozamilitarnych, formy 

międzynarodowych stosunków militarnych i pozamilitarnych oraz metody stosowane przez 

państwa i organizacje w stosunkach militarnych i pozamilitarnych oraz mechanizmy 

działania międzynarodowego środowiska bezpieczeństwa 

P6U_W 
P6S_WG 



K_W07 

charakteryzuje bezpieczeństwo w ujęciu historycznym; rozumie zagadnienia polskiej myśli 

administracyjnej oraz wpływ ustroju politycznego państwa na organizację i funkcjonowanie 

organów administracji państwowej w rozwoju dziejowym Rzeczypospolitej; wskazuje 

główne nurty myśli dotyczącej bezpieczeństwa narodowego w Polsce i na świecie  

P6U_W 
P6S_WG 

K_W08 

ma wiedzę pozwalającą określić typologię systemów politycznych, społecznych, 

gospodarczych, socjologicznych oraz etycznych, prawidłowo klasyfikuje wzorce kulturowe 

oraz struktury międzykulturowe wpływające na relacje w zakresie bezpieczeństwa 

P6U_W 
P6S_WG/ WK 

K_W09 

zna przepisy prawa regulujące funkcjonowanie systemów i struktur bezpieczeństwa oraz 

rozumie pojęcia i zasady z zakresu konstruowania strategii bezpieczeństwa oraz 

funkcjonowania systemów funkcjonujących w obszarze bezpieczeństwa narodowego 

P6U_W 
P6S_WK 

K_W10 

ma wiedzę o charakterze interdyscyplinarnym z zakresu organizacji i zarządzania, stosując 

dostępne narzędzia posługuje się pojęciami z zakresu administracyjno – prawnego oraz 

prawnego, klasyfikuje je  

P6U_W 
P6S_WG 

K_W11 

zna problematykę projektowania i prowadzenia badań w zakresie bezpieczeństwa 

narodowego, a w szczególności o problemach badawczych, metodach, technikach  

i narzędziach badawczych, uwzględniając aktualne potrzeby w tym zakresie  

P6U_W P6S_WG 

 

K_W12 

ma wiedzę pozwalającą na scharakteryzowanie determinantów wpływających na 

funkcjonowanie rynku zarówno w skali makro jak i mikroekonomicznej, stosuje formy 

rozwoju indywidualnego oparte o samorealizację nazywa, objaśnia, i opisuje pojęcia  

i terminologię w zakresie ekonomii i zarządzania, pozwalającą na prawidłowe 

podejmowanie działań w ujęciu mikro- i makroekonomicznym 

P6U_W 
P6S_WK 

K_W13 
prawidłowo formułuje i objaśnia pojęcia, zasady i instytucje z zakresu ochrony własności 

intelektualnej i prawa autorskiego 
P6U_W P6S_WK 

 

K_W14 

ma wiedzę pozwalającą na prawidłowe formułowanie oraz rozróżnianie  norm i podstaw 

prawnych, organizujących struktury społeczne i polityczne w zakresie bezpieczeństwa 

narodowego, także w warunkach konfliktów, działań humanitarnych, stanów 

nadzwyczajnych, rozumie związki prawa krajowego z międzynarodowym w zakresie 

bezpieczeństwa 

P6U_W P6S_WG 

 

K_W15 

zna znaczenie ochrony informacji niejawnych, danych osobowych oraz bezpieczeństwa 

sieci i systemów teleinformatycznych w obliczu zagrożeń współczesnego świata, 

prawidłowo umiejscawia je w systemie bezpieczeństwa narodowego, rozpoznaje zagrożenia 

dla cyberbezpieczeństwa 

P6U_W 
P6S_WG  



K_W16 

zna i wyszczególnia zasadnicze różnice w zakresie bezpieczeństwa ekologicznego, 

bezpieczeństwa społecznego oraz bezpieczeństwa energetycznego państwa w odniesieniu 

do istniejących zagrożeń zewnętrznych oraz wewnętrznych 

P6U_W 
P6S_WG 

K_W17 

problematykę bezpieczeństwa globalnego w ramach struktur UE i NATO oraz innych 

organizacji i instytucji związanych z szeroko pojmowanym bezpieczeństwem w ujęciu 

krajowym oraz ponadnarodowym  

P6U_W 
P6S_WG  

K_W18 
zna zasady geografii politycznej, określa ich wpływ na funkcjonowanie bezpieczeństwa 

narodowego  
P6U_W 

P6S_WG 

K_W19 

określa znaczenie armii, żandarmerii wojskowej, Służby Kontrwywiadu Wojskowego  

i Wywiadu Wojskowego oraz uprawnionych służb, inspekcji i straży dla funkcjonowania 

bezpieczeństwa narodowego 

P6U_W 
P6S_WG 

K_W20 

rozpoznaje i opisuje znaczenie terroryzmu w procesie zapewnienia bezpieczeństwa 

państwa, wskazuje na możliwe rozwiązania związane z zachowaniem bezpieczeństwa 

antyrerrorystycznego, wie jak sklasyfikowane zostały aspekty zwalczania zagrożeń 

terrorystycznych 

P6U_W 
P6S_WG 

K_W21 zna i rozróżnia zasady działania obrony terytorialnej oraz obrony cywilnej 
P6U_W 

P6S_WG 

K_W22 

wie jakie znaczenie ma dla funkcjonowania systemu bezpieczeństwa narodowego ma 

zapewnienie bezpieczeństwa w komunikacji masowej i transporcie, bezpieczeństwa 

szlaków komunikacyjnych, czy powietrznego państwa 

P6U_W P6S_WG 

 

K_W23 

zna warsztat pracy oraz wymagania kwalifikacyjne na określone stanowiska powiązane  

z problematyką bezpieczeństwa narodowego, zorientowane na zastosowanie praktyczne, 

uwzględniając także formy rozwoju indywidualnej przedsiębiorczości  

P6U_W P6S_WK 

 

 

UMIEJĘTNOŚCI  

K_U01 
potrafi w sposób prawidłowy analizować, formułować i interpretować  zjawiska prawne, 

administracyjne, ekonomiczne oraz polityczne w zakresie nauk o bezpieczeństwie 
P6U_U P6S_UW 

K_U02 

potrafi nazwać, ocenić, monitorować oraz strukturyzować relacje zachodzące między 

strukturami, procesami oraz podmiotami będącymi determinantem funkcjonowania 

bezpieczeństwa w ujęciu narodowym oraz ponadnarodowym 

P6U_U P6S_UW 



K_U03 

potrafi analizować i dobierać terminologię, prawidłowo się nią posługiwać w zakresie nauk 

o bezpieczeństwie, porządkuje zdobytą wiedzę i potrafi wykorzystać ją do konkretnych 

odniesień i sytuacji praktycznych.  

P6U_U P6S_UK 

K_U04 

potrafi prawidłowo ocenić przebieg zjawisk w zakresie polityki bezpieczeństwa, analizuje 

ich znaczenie, potrafi zastosować rozwiązania praktyczne w celu rozwikłania problemu, 

weryfikuje posiadaną wiedzę i potrafi w sposób analityczny się nią posługiwać 

P6U_U 
P6S_UW 

 

K_U05 

potrafi korzystać z wiedzy teoretycznej w zakresie strategii bezpieczeństwa, rozumie 

kategorie i dyrektywy strategiczne, rozpoznaje relacje występujące między systemami 

bezpieczeństwa, dobiera i stosuje odpowiednie metody i środki do realizowanych działań  

P6U_U 
P6S_UW 

 

K_U06 

potrafi nakreślać i inicjować przebieg konkretnych postępowań z zakresu zabezpieczenia 

logistycznego w sytuacjach kryzysowych, korzysta z politycznego myślenia w zakresie 

przeciwdziałania zagrożeniom i kształtowania bezpieczeństwa zewnętrznego  

i wewnętrznego państwa 

P6U_U P6S_UW 

K_U07 

rozumie cel i zasady utrzymywania międzynarodowego środowiska bezpieczeństwa, 

analizuje przyczyny i skutki współczesnych sojuszy, organizacji wojskowych oraz 

wojskowo – politycznych, prawidłowo wykorzystuje posiadaną wiedzę w celu 

przygotowania projektów rozwiązań zwiększających zacieśnienie więzi w ramach 

działających form współpracy 

P6U_U P6S_UW 

K_U08 

potrafi tworzyć i wdrażać  przy zastosowaniu odpowiednich technik, metod i narzędzi 

interpretować zjawiska towarzyszące bezpieczeństwu, analizuje i ocenia procesy 

zachodzące w zakresie bezpieczeństwa 

P6U_U P6S_UK 

K_U09 
potrafi zastosować w praktyce założenia teorii bezpieczeństwa uwzględniając jej znaczenie 

dla systemu bezpieczeństwa narodowego i jego działania  
P6U_U P6S_UW 

K_U10 

potrafi zastosować zdobytą wiedzę z zakresu nauk o bezpieczeństwie, elementów prawa  

i etyki oraz organizacji i zarządzania do prawidłowego analizowania i rozstrzygania 

problemów zawodowych, łączy i porządkuje posiadaną wiedzę teoretyczną z możliwością 

jej praktycznego zastosowania 

P6U_U P6S_UW 

K_U11 

potrafi dokonać oceny wydarzeń historycznych oraz przemian w zakresie ewolucji nauk o 

bezpieczeństwie, rozwoju administracji i systemów bezpieczeństwa wskazuje związki 

historii ze współczesnością 

P6U_U P6S_UW 

K_U12 

potrafi identyfikować i oceniać skutki zagrożeń bezpieczeństwa narodowego, 

uwzględniając różnorodne uwarunkowania, klasyfikuje zagrożenia bezpieczeństwa 

narodowego w ujęciu ekologicznym, energetycznym oraz społecznym 

P6U_U P6S_UW 



K_U13 

potrafi wykorzystać wiedzę teoretyczną z zakresu bezpieczeństwa narodowego oraz 

powiązanych z nim dyscyplin w celu analizowania i interpretowania problemów 

związanych z bezpieczeństwem, ochroną porządku konstytucyjnego, zapewnieniem 

bezpieczeństwa kulturowego, zapewnieniem integralności terytorialnej i nienaruszalności 

granic, ochroną interesów ekonomicznych i dyplomatycznych  

P6U_U P6S_UW 

K_U14 

prognozuje socjologiczne uwarunkowania bezpieczeństwa narodowego, pomaga we 

wszystkich działaniach związanych z różnymi stanowiskami i funkcjami powiązanymi z 

zadaniami dotyczącymi problematyki bezpieczeństwa narodowego  

P6U_U P6S_UW 

K_U15 

potrafi projektować i prowadzić badania w zakresie bezpieczeństwa narodowego, stosuje w 

praktyce metody, techniki i narzędzia badawcze, uwzględniając aktualne potrzeby w tym 

zakresie 

P6U_U P6S_UW 

K_U16 

potrafi w praktyce zastosować obowiązujące przepisy z zakresu ochrony informacji 

niejawnych, danych osobowych oraz bezpieczeństwa sieci i systemów teleinformatycznych 

w obliczu zagrożeń współczesnego świata, prawidłowo rozpoznaje je w systemie 

bezpieczeństwa narodowego, klasyfikuje zagrożenia dla cyberbezpieczeństwa 

P6U_U P6S_UW 

K_U17 

klasyfikuje rodzaje terroryzmu określając ich znaczenie dla zapewnienia bezpieczeństwa 

państwa, wskazuje na procedury związane z zachowaniem bezpieczeństwa 

antyrerrorystycznego, klasyfikuje aspekty zwalczania zagrożeń terrorystycznych, w 

praktyce wskazuje na rozwiązania mające na celu zwiększenie bezpieczeństwa 

zewnętrznego oraz wewnętrznego państwa 

P6U_U P6S_UW 

K_U18 

potrafi sklasyfikować i uporządkować procedury bezpieczeństwa i obronności  

z uwzględnieniem obrony terytorialnej oraz obrony cywilnej, wskazuje na różnice 

występujące między nimi 

P6U_U P6S_UW 

K_U19 

potrafi sklasyfikować istotne dla działania systemu bezpieczeństwa narodowego procedury 

bezpieczeństwa w komunikacji masowej i transporcie, bezpieczeństwa szlaków 

komunikacyjnych, czy powietrznego państwa 

P6U_U P6S_UW 

K_U20 

rozumie i analizuje zjawiska oraz zachowania społeczne, zachodzące w różnych 

środowiskach i grupach, potrafi je wykorzystać w praktyce; potrafi przeprowadzać analizy 

ich motywów i wpływania na nie w określonym zakresie w kontekście stosowania nauk 

penalnych 

P6U_U P6S_UW 

K_U21 
potrafi identyfikować i oceniać skutki zagrożenia bezpieczeństwa narodowego, 

uwzględniając różnorodne uwarunkowania  
P6U_U P6S_UW 

K_U22 

potrafi sklasyfikować zasady działania armii, żandarmerii wojskowej, Służby 

Kontrwywiadu Wojskowego i Wywiadu Wojskowego oraz uprawnionych służb, inspekcji i 

straży dla funkcjonowania bezpieczeństwa narodowego 

P6U_U P6S_UW 



K_U23 

potrafi opisywać i strukturyzować problematykę bezpieczeństwa globalnego w ramach 

struktur UE i NATO oraz innych organizacji i instytucji związanych z szeroko 

pojmowanym bezpieczeństwem w ujęciu krajowym oraz ponadnarodowym 

P6U_U P6S_UW 

K_U24 

potrafi wykorzystać umiejętności badawcze oraz analityczne w celu sformułowania 

wniosków, opracowania i zaprezentowania wyników (także z wykorzystaniem ICT) oraz 

wskazywać kierunki dalszych badań  

P6U_U P6S_UW 

K_U25 

potrafi używać języka specjalistycznego, debatować, wyrażać własne opinie, w zakresie 

dziedzin i dyscyplin naukowych właściwych dla kierunku bezpieczeństwo narodowe oraz 

porozumiewać się w sposób klarowny i spójny z osobami pochodzącymi z różnych 

środowisk, wykorzystując także zaawansowane techniki informacyjno-komunikacyjne 

(ICT)  

P6U_U P6S_UK 

K_U26 

potrafi wykorzystać praktyczne umiejętności przygotowania wystąpień ustnych i prac 

pisemnych, posiada umiejętność przedstawiania swojego stanowiska w języku polskim i w 

języku obcym, dotyczących zagadnień szczegółowych z zakresu bezpieczeństwa 

narodowego, z wykorzystaniem ujęć teoretycznych, a także różnych źródeł 

P6U_U P6S_UK 

K_U27 
potrafi planować i realizować proces własnego uczenia się, podejmować standardowe 

działania mające na celu niwelowanie problemów w zakresie bezpieczeństwa narodowego  
P6U_U P6S_UU 

K_U28 
potrafi posługiwać się językiem obcym na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu 

Kształcenia Językowego właściwym dla studiowanego kierunku 
P6U_U P6S_UK 

K_U29 

potrafi pracować indywidualnie oraz w zespole nad rozwiązaniem problemu związanego z 

bezpieczeństwem narodowym proponując jego rozwiązanie w oparciu o posiadaną wiedzę  

i umiejętności 

P6U_U P6S_UO 

K_U30 

potrafi udoskonalać i uzupełniać zdobytą wiedzę, jest zdeterminowany do rozwoju swoich 

umiejętności i dokształcania się zarówno w aspekcie teoretycznym, jak również 

zawodowym 

P6U_U P6S_UU 

K_U31 
wykazuje się zdolnością do pracy w grupie, wykazuje aktywną postawę do współdziałania 

w zespole w zakresie funkcji zarówno szczebla niższego, jak również sprawozdawcy, 

przewodniczącego, lidera 

P6U_U P6S_UO 

K_U32 

posiada zdolność do zaplanowania i wdrażania ścieżki kariery zawodowej w oparciu o 

potrafi samokształcenie oraz w zorganizowanych formach kształcenia (szkolenia, studia II 

stopnia, studia podyplomowe) jak również wzbogaca wiedzę i doskonali umiejętności 

poprzez odbywanie staży i praktyk zawodowych 

P6U_U P6S_UU 

K_U33 wykazuje kreatywność w podejmowaniu działań związanych z wykonywaniem zawodu, 

jest ukierunkowany na podnoszenie kwalifikacji praktycznych i rozwijanie wiedzy zdobytej 
P6U_U P6S_UU 



podczas studiów 

 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE  

K_K01 

ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego 

dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego, dokonuje samooceny własnych 

kompetencji i doskonali umiejętności w trakcie prowadzenia działalności praktycznej 

P6U_K P6S_KK 

K_K02 

docenia znaczenie nauk o bezpieczeństwie dla utrzymania i rozwoju prawidłowych więzi 

w środowiskach społecznych i odnosi zdobytą wiedzę do projektowania działań 

zawodowych 

P6U_K P6S_KO 

K_K03 
posługuje się zdobytą wiedzą i umiejętnościami praktycznymi w działalności zawodowej 

oraz rozumie znaczenie wiedzy o bezpieczeństwie w działaniach społecznych 
P6U_K P6S_KO 

K_K04 

ma przekonanie o sensie, wartości i potrzebie podejmowania działań związanych z 

zapewnieniem bezpieczeństwa w środowisku społecznym; jest gotowy do podejmowania 

wyzwań zawodowych; wykazuje aktywność, podejmuje trud i odznacza się wytrwałością 

w realizacji indywidualnych i zespołowych działań profesjonalnych w powiązaniu ze 

studiowanym kierunkiem 

P6U_K P6S_KO 

K_K05 
jest ukierunkowany na realizację własnych celów, potrafi zoptymalizować własną 

działalność zawodową w zależności od analizowanych sytuacji indywidualnych 
P6U_K P6S_KO 

K_K06 
ma przekonanie o wadze zachowania się w sposób profesjonalny, refleksji na tematy 

etyczne i przestrzegania zasad etyki zawodowej, wykazuje cechy refleksyjnego praktyka 
P6U_K P6S_KR 

K_K07 
dostrzega i formułuje problemy moralne i dylematy etyczne związane z własną i cudzą 

pracą, poszukuje optymalnych rozwiązań, postępuje zgodnie z zasadami etyki 
P6U_K P6S_KR 

K_K08 

jest świadomy istnienia etycznego wymiaru badań diagnostycznych, jest odpowiedzialny 

za wykonywane projekty i działania w zakresie działalności  w zakresie nauk o 

bezpieczeństwie 

P6U_K P6S_KR 

K_K09 

jest przygotowany do aktywnego uczestnictwa w grupach, organizacjach i instytucjach 

realizujących działania związane z bezpieczeństwem narodowym i zdolny do 

porozumiewania się z osobami będącymi i niebędącymi specjalistami w danej dziedzinie 

P6U_K P6S_KO 

K_K10 
odpowiedzialnie przygotowuje się do swojej pracy, projektuje  

i wykonuje działania ukierunkowane na bezpieczeństwo narodowe 
P6U_K P6S_KR 

K_K11 
bierze odpowiedzialność za siebie i innych oraz za swoje działania w zakresie 

bezpieczeństwa narodowego w praktyce 
P6U_K P6S_KR 



K_K12 

jest ukierunkowany na profesjonalne wykonywanie obowiązków zawodnych, 

odpowiedzialnie przygotowuje się do swojej pracy, dbając o dorobek i tradycje zawodu, 

oraz konsekwentnie projektuje i realizuje działania z zakresu problematyki 

bezpieczeństwa narodowego  

P6U_K P6S_KR 

    

 


