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PWSZ w Sulechowie 
Instytut Administracji i Turystyki 

Kierunek studiów: Administracja 
Poziom kształcenia: studia I stopnia 
Profil kształcenia: praktyczny 

 

Nazwa przedmiotu: PRAWNE PODSTAWY BEZPIECZEŃSTWA 
WEWNĘTRZNEGO 

Kod 
 przedmiotu: Ap-B02P 

Rok III 
Liczba 

Forma zajęć Punkty 
ECTS Semestr V Wykłady Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium 

Studia stacjonarne godzin ogółem 15 (E) 15 - -  - 4 

Studia niestacjonarne godzin ogółem 9 (E) 9    4 

Odpowiedzialny za przedmiot: dr Marek Derlatka 

Prowadzący zajęcia dydaktyczne:  

 
Skrócony opis przedmiotu: 
Wykład z przedmiotu ma za zadnie przedstawienie obowiązujących przepisów prawnych – podstaw prawnych 
bezpieczeństwa wewnętrznego. Merytorycznym celem wykładu jest poznanie reguł, definicji, struktur i podstawowych 
instytucji z zakresu tego przedmiotu. W założeniach programowych nawiązuje się do: ogólnej charakterystyki i miejsca norm 
prawnych stanowiących podstawy prawne działania podmiotów odpowiedzialnych za zachowanie bezpieczeństwa 
wewnętrznego oraz podziału ich zadań i kompetencji. 

 
Cel kształcenia: 
- poznanie i rozumienie podstaw prawnych bezpieczeństwa wewnętrznego, 
- zapoznanie ze strukturą podmiotów odpowiedzialnych za zachowanie bezpieczeństwa wewnętrznego, 
- zapoznanie z podstawowymi instytucjami prawa dotyczącego utrzymania bezpieczeństwa wewnętrznego, 
- przygotowanie potencjalnych pracowników do wykonywania zadań z zakresu zapewnienia bezpieczeństwa wewnętrznego. 

 
Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji:  
˗ znajomość podstawowych zagadnień z przedmiotów: konstytucyjny system organów państwa, prawo karne 

materialne i procesowe 
 

Efekty kształcenia: 

Symbol Opis efektu kształcenia 
Sposób sprawdzenia 

efektu  
kształcenia 

Odniesienie do 
efektów 

kierunkowych 

Wiedza 

W01 

zapoznał się z  regulacjami prawnymi stanowiącymi 
podstawy bezpieczeństwa wewnętrznego Kolokwium, egzamin 

K_W07 
K_W08 

W02 
ma wiedzę z zakresu zadań i działania podmiotów 
odpowiedzialnych za stan bezpieczeństwa 
wewnętrznego 

Kolokwium, egzamin 
K_W07 
K_W08 

W03 
zna problematykę podstaw prawnych ochrony 
obywateli  

Kolokwium, egzamin 
K_W07 
K_W08 

W04 
posiada wiedzę z zakresu przepisów dotyczących 
reagowania na zagrożenia  bezpieczeństwa 
wewnętrznego 

Kolokwium, egzamin 
K_W07 
K_W08 

Umiejętności 

U01 

w sposób właściwy analizuje zmiany związane z 
dynamiczną strukturą zjawisk społecznych 
stanowiących zagrożenie dla bezpieczeństwa 
wewnętrznego 

Kolokwium, egzamin 
K_U03 

 

U02 posługuje się wiedzą potrzebną do samodzielnego Kolokwium, egzamin K_U05 
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rozumienia różnych aspektów prawych w zakresie 
zagadnień związanych z zapewnieniem 
bezpieczeństwa wewnętrznego 

 

U03 
potrafi prawidłowo interpretować prawo ochrony 
obywateli 

Kolokwium, egzamin 
K_U05 

U04 
ma umiejętność zaprezentowania regulacji 
prawnych w zakresie ochrony osób i mienia 

Kolokwium, egzamin 
K_U05 

Kompetencje społeczne 

K01 
jest prawidłowo przygotowany do pracy w służbach 
ochrony, w tym do pracy zespołowej 

Kolokwium, egzamin 
K_K02 

 

K02 
wykonuje zadania z zakresu zachowania 
bezpieczeństwa wewnętrznego państwa w sposób 
prawidłowy 

Kolokwium, egzamin 
K_K04 

 

K03 
samodzielnie potrafi uzupełnić i doskonalić swoją 
wiedzę zawodową 

Kolokwium, egzamin K_K06 

 
Treści kształcenia: 
- źródła prawa i ich hierarchia, 
- miejsce prawa regulującego działania służb ochrony bezpieczeństwa wewnętrznego w systemie obowiązującego prawa, 
- istota obowiązku państwa zapewnienia bezpieczeństwa wewnętrznego,, 

- podstawy prawne, organizacja, taktyka i zakres ochrony bezpieczeństwa wewnętrznego przez publiczne formacje 

mundurowe (Biuro Ochrony Rządu, wojskowe służby porządkowe, Żandarmeria Wojskowa, Policja, Służba Więzienna, Straż 
Ochrony Kolei, Straż Marszałkowska i inne straże), 
- nadzór nad działaniami ochronnymi, kontrola działań ochronnych, 
- współpraca służb publicznych i podmiotów prowadzących działalność gospodarczą w zakresie ochrony osób i mienia, 
- rodzaje zagrożeń bezpieczeństwa wewnętrznego, 
- wyzwania w zakresie utrzymania bezpieczeństwa wewnętrznego w dobie globalizacji.  
 
Metody/techniki dydaktyczne: 

- wykład problemowy, z wykorzystaniem aktów prawnych, 
- ćwiczenia; dyskusja, ocenianie obowiązujących regulacji prawnych w zakresie bezpieczeństwa wewnętrznego, zgłaszanie 
propozycji de lege ferenda 
 

Kryteria sprawdzania efektów kształcenia: 
Ocenę ustala się na podstawie odniesienia do pełnej, wyczerpującej odpowiedzi według następujących kryteriów:  
( 0 - 50)% - ndst   (70 - 80)% - db 
(50 - 60)% - dst   (80 - 90)% - db plus 
(60 - 70)% - dst plus  (90 -100)% - bdb 
 

Sposób zaliczenia: 
Ocena z przedmiotu (egzaminu), która jest średnią ważoną oceny z egzaminu końcowego (60%) i zaliczenia ćwiczeń (40%). 

 
Literatura : 
Bejger W., Stanejko B., Ochrona osób i mienia, Warszawa 2010 
Bezpieczeństwo w wymiarze lokalnym. wybrane obszary, red. M. Leszczyński, A. Gumieniak, L. Owczarek, R. Mochocki, 
Warszawa 2013 
Korzeniowski E., Podstawy prawne fizycznej ochrony osób i mienia. Zbiór obowiązujących aktów prawnych, Kraków 2010. 
Radziejewski R., Siudalski S., Ochrona osób i mienia, Warszawa 2013. 
Kryłowicz M., Firmy ochrony osób i mienia zapleczem Sił Zbrojnych RP, Toruń 2011. 
Ochrona fizyczna osób i mienia. II stopień licencji oraz ochrona imprez masowych, red. J. Wojtal, M. Milewicz, Toruń 2013. 
 
Akty prawne: 
- Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997r. /Dz. U. Nr 78, poz. 483 ze zm./ 
- Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks Karny /Dz. U. Nr 88, poz. 553 ze zm./, 
- Ustawa z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu /Dz. U. Nr 74, poz. 676 ze 
zm./, 
- Ustawa z 16 marca 2001 r. o Biurze Ochrony Rządu /Dz. U. Nr 27, poz. 298 ze zm./, 
- Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji /Dz. U Nr 30, poz. 179 ze zm./, 
- Ustawa z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej /Dz. U. Nr.78, poz.462 ze zm./, 
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- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej /Dz. U Nr 88, poz. 351 ze zm./, 
- Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Strażach Gminnych /Dz. U Nr 123, poz. 779 ze zm./, 
- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej /Dz. U. Nr 88, poz. 400 ze zm./, 
- Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia /Dz. U. Nr 114, poz. 740 ze zm./, 

 
Uwaga: Literatura zostanie uaktualniona w roku rozpoczęcia zajęć  
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PWSZ w Sulechowie 
Instytut Administracji i Turystyki 

Kierunek studiów: Administracja 
Poziom kształcenia: studia I stopnia 
Profil kształcenia: praktyczny 

 

Nazwa przedmiotu: PRAWNE PODSTAWY ZARZĄDZANIA 
KRYZYSOWEGO 

Kod 
 przedmiotu: Ap-B03P 

Rok III 
Liczba 

Forma zajęć Punkty 
ECTS Semestr V Wykłady Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium 

Studia stacjonarne godzin ogółem 15 (E) 15 - -  - 4 

Studia niestacjonarne godzin ogółem 9 (E) 9    4 

Odpowiedzialny za przedmiot: dr inż. Wojciech Perczak 

Prowadzący zajęcia dydaktyczne:  

 
Skrócony opis przedmiotu 
Celem zajęć jest przyswojenie przez Studentów wiedzy na temat organizacji oraz sposobów funkcjonowania administracji 
oraz znaczenia prawa w sytuacjach kryzysowych 
 
Cel kształcenia 
-  umiejętność wskazania zjawisk i zagrożeń bezpieczeństwa w skali globalnej, państwowej, regionalnej i lokalnej, 
- znajomość regulacji (z zakresu prawa administracyjnego i konstytucyjnego) dotyczących zarządzania kryzysowego oraz 
umiejętność ich oceny w omawianym zakresie, 
- znajomość orzecznictwa sądów administracyjnych dotyczącego sytuacji kryzysowych i stanów nadzwyczajnych, 
 
Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji:  
- podstawowa wiedza z zakresu prawa administracyjnego i konstytucyjnego dotycząca stanów nadzwyczajnych  

 
Efekty kształcenia: 

Symbol Opis efektu kształcenia 
Sposób sprawdzenia 

efektu  
kształcenia 

Odniesienie do efektów 
kierunkowych 

Wiedza 

W01 
ma wiedzę o metodach i narzędziach, w tym technikach 
pozyskiwania informacji i innych danych odnoszących się 
do zagadnień bezpieczeństwa wewnętrznego 

Egzamin K_W03 

W02 

ma wiedzę z zakresu prawnych podstaw bezpieczeństwa 
wewnętrznego; rozumie reguły organizacji systemów 
bezpieczeństwa wewnętrznego; zna  podstawowe normy 
prawne regulujące funkcjonowanie instytucji związanych 
bezpośrednio i pośrednio z administracją publiczną (w 
tym w szczególności z administracją bezpieczeństwa 
wewnętrznego) 

Egzamin 
K_W11 

 

W03 
posiada wiedzę z zakresu zadań i organizacji krajowej 
administracji bezpieczeństwa wewnętrznego 

Egzamin 
K_W05 

W04 

ma wiedzę z zakresu prawnych podstaw bezpieczeństwa 
wewnętrznego; rozumie reguły organizacji systemów 
bezpieczeństwa wewnętrznego; zna  podstawowe normy 
prawne regulujące funkcjonowanie instytucji związanych 
bezpośrednio i pośrednio z administracją publiczną (w 
tym w szczególności z administracją bezpieczeństwa 
wewnętrznego) 

Egzamin 

K_W07 

Umiejętności 

U01 

potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych i 
innych źródeł; potrafi integrować uzyskane informacje, 
dokonywać ich interpretacji, a także wyciągać wnioski 
praktyczne oraz formułować i uzasadniać opinie w 
odniesieniu do zagrożeń bezpieczeństwa w skali 

Kolokwium  K_U01 
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globalnej, krajowej, regionalnej i lokalnej. 

U02 

potrafi posługiwać się podstawowymi pojęciami 
prawnymi; potrafi analizować zjawiska prawne, 
dokonywać ich interpretacji, a także wyciągać wnioski; 
potrafi zastosować w praktyce reguły kolizyjne i ustalić 
treść normy prawnej; potrafi praktycznie stosować 
wiedzę do rozstrzygania dylematów  pojawiających się w 
pracy w sferze bezpieczeństwa i zarządzania 
kryzysowego 

Egzamin  K_U05 

U03 
rozumie zasady i normy określające funkcjonowanie 
współczesnych organizacji i struktur w sferze 
bezpieczeństwa wewnętrznego 

Kolokwium  K_U05 

Kompetencje społeczne 

K01 

rozumie potrzebę  ciągłego dokształcania się (studia 
drugiego i trzeciego stopnia, studia podyplomowe, kursy) 
– podnoszenia kompetencji zawodowych, osobistych i 
społecznych 

Ocena aktywności 
Studenta w trakcie 

ćwiczeń  
K_K01 

K02 

jest przygotowany do pracy w grupach, organizacjach i 
instytucjach realizujących działania z zakresu 
bezpieczeństwa wewnętrznego i zarządzania 
kryzysowego 

Ocena aktywności 
Studenta w trakcie 

ćwiczeń 
K_K02 

K03 
ma przekonanie o wadze zachowania się w sposób 
profesjonalny; potrafi uzupełnić i doskonalić nabytą 
wiedzę i umiejętności 

Ocena aktywności 
Studenta w trakcie 
ćwiczeń i wykładów  

K_K06 

 
Treści kształcenia: 

1) Podstawowe pojęcia: bezpieczeństwo i jego rodzaje, ewolucja głównych uwarunkowań bezpieczeństwa, zarys 
historii bezpieczeństwa polski do końca XX wieku,  sytuacja kryzysowa, zarządzanie w sytuacji kryzysowej, system 
zarządzania kryzysowego, polska racja stanu 

2) Wyzwania dla bezpieczeństwa: bezpieczeństwo globalne i regionalne w XXI wieku, zagrożenia bezpieczeństwa 
wewnętrznego i zewnętrznego Unii Europejskiej, rodzaje i źródła zagrożeń dla bezpieczeństwa   

3) Stany nadzwyczajne a sytuacje kryzysowe: klęski żywiołowe, stan wyjątkowy oraz stan wojenny  oraz ich skutki 
dla ludności oraz mienia prywatnego, państwowego i środowiska naturalnego; 

4) Prawne podstawy i organizacja zarządzania kryzysowego: regulacje prawne dotyczące zarządzania 
kryzysowego w Polsce oraz fazy zarządzania kryzysowego  

5) Zadania i kompetencje organów władzy państwowych w sytuacjach kryzysowych: szczebel centralny – 
administracja rządowa w systemie zarządzania kryzysowego; działalność Narodowego Systemu Pogotowia 
Kryzysowego;  

6) Zadania i kompetencje władzy samorządowej w sytuacjach kryzysowych: zadania gminy, powiatu i 
województwa w systemie zarządzania kryzysowego; organizacja i zadania centrów i zespołów zarządzania 
kryzysowego; rozwiązywanie sytuacji kryzysowej w przypadku zagrożenia bezpieczeństwa ludności.  

7) Organy i instytucje współdziałające z organami administracji rządowej i samorządowej w zakresie 
zarządzania kryzysowego: rola mediów w sytuacji kryzysowej, wsparcie osób prywatnych,  

8) Ratownictwo w systemie zarządzania kryzysowego: akty prawne regulujące funkcjonowanie systemu 
Państwowego Ratownictwa Medycznego; przebieg akcji ratunkowej, modele współpracy międzynarodowej, 
medycyna katastrof, funkcjonowanie Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego oraz Systemu Państwowego 
Ratownictwa medycznego 

 
Metody/techniki dydaktyczne: 
wykład problemowy, dyskusja dydaktyczna, konsultacje, rozwiązywanie problemów prawnych w grupach polegająca na 
analizie tekstów oraz orzecznictwie sądów  
 
Kryteria sprawdzania efektów kształcenia: 
Wiedza studenta weryfikowana jest podczas kolokwium zaliczeniowego (pisemnego) oraz egzaminu ustnego. Ocenę ustala 
się na podstawie odniesienia do pełnej, wyczerpującej odpowiedzi według następujących kryteriów:  
(0 - 50)% - ndst   (70 - 80)% - db 
(50 - 60)% - dst   (80 - 90)% - db plus 
(60 - 70)% - dst plus  (90 -100)% - bdb 
 
Na ocenę  z egzaminu wpływ ma także  aktywność Studenta na ćwiczeniach oraz ocena z kolokwium zaliczeniowego. 
Prowadzący zastrzega sobie prawo do zwolnienia z obowiązku przystąpienia do egzaminu wyjątkowo aktywnych i 
zaangażowanych studentów,  którzy z kolokwium zaliczeniowego otrzymali ocenę bardzo dobrą.    
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Sposób zaliczenia: 
Kolokwium zaliczeniowe (ćwiczenia) oraz egzamin  
 
Literatura: 
Literatura podstawowa:  

1) Brzeziński M., Stany nadzwyczajne w polskich konstytucjach, Warszawa 2007, 
2) Tyrała P., Zarządzanie kryzysowe, Toruń 2003, 
3) Sienkiewicz – Małyjurek K., Krynojewski, F.R., Zarządzanie kryzysowe w administracji publicznej. Zarządzanie 

bezpieczeństwem, Warszawa 2010,  
4) Ziarko J., Walas J., Podstawy zarządzania kryzysowego. Zarządzanie kryzysowe w administracji publicznej, 

Kraków 2010 
 
Literatura uzupełniająca:  

1) Zawadzki A., (red.), Medycyna ratunkowa i katastrof, Warszawa 2007, 
2) Koziej S., Strategiczne środowisko bezpieczeństwa międzynarodowego i narodowego w okresie 

pozimnowojennym, Skrypt internetowy, Warszawa 2010 dostępny [w]:www.koziej.pl 
 
Akty prawne: 

1) Konstytucja RP z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. 1997 nr 78 poz. 483 z póżn zm) 
2) Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r., o zarządzaniu kryzysowym (Dz.U. 2013 poz. 1166) 
3) Ustawa z dnia 8 września 2006 r., o Państwowym Ratownictwie Medycznym, (Dz.U. 2013 poz. 757 z póżn. zm.) 
4) Ustawa z dnia 22 listopada 2013 r. o systemie powiadamiania ratunkowego (Dz.U. 2013 poz. 1635) 
5) Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. 2009 nr 178 poz. 1380 z póżn. zm.) 
6) Ustawa z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz.U. 2009 nr 31 poz. 

206)  
7) Ustawa z dnia 18 kwietnia 2002 r., o stanie klęski żywiołowej (Dz.U. z 2002 r. Nr 62, poz. 558, z póżn. zm); 
8) Ustawa z dnia 22 listopada 2002 r., o wyrównywaniu strat majątkowych wynikających z ograniczenia w czasie 

stanu nadzwyczajnego wolności i praw człowieka i obywatela (Dz.U z 2002 r., Nr 233, poz. 1955, z póżn. zm.) 
9) Ustawa z dnia 21 czerwca 2002 r. o stanie wyjątkowym (Dz.U. z 2002 r., Nr 113, poz. 985, z póżn. zm.) 

 
Strony internetowe:  

1) bbn.gov.pl 
2) msz.gov.pl 
3) mon.gov.pl 

 
Uwaga: Literatura zostanie uaktualniona w roku rozpoczęcia zajęć  

http://www.koziej.pl/
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PWSZ w Sulechowie 
Instytut Administracji i Turystyki 

Kierunek studiów: Administracja 
Poziom kształcenia: studia I stopnia 
Profil kształcenia: praktyczny 

 

Nazwa przedmiotu: STANY NADZWYCZAJNE W SYTUACJACH 
KRYZYSOWYCH 

Kod 
 przedmiotu: Ap-B04P 

Rok III 
Liczba 

Forma zajęć Punkty 
ECTS Semestr V Wykłady Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium 

Studia stacjonarne godzin ogółem 15  - 15 -  - 2 

Studia niestacjonarne godzin ogółem 9  - 9   2 

Odpowiedzialny za przedmiot: dr hab. Piotr Krzysztof Marszałek, prof. nadzw.  

Prowadzący zajęcia dydaktyczne:  

 
Skrócony opis przedmiotu: 
Przedmiot stawia sobie za cel zapoznanie studentów z zagadnieniami związanymi z instytucjami prawnymi jakimi są stany 
nadzwyczajne, ich genezy w procesie rozwojowym państwa, ukształtowanych modeli, obecności stanów nadzwyczajnych w 
polskim systemie prawnym, współczesnego polskiego modelu stanów nadzwyczajnych, zadań organów administracji 
publicznej w związku ze stanami nadzwyczajnymi, ograniczenia wolności i praw człowieka i obywatela w okresie trwania 
stanów nadzwyczajnych oraz ich ochrona. 
 

Cel kształcenia: 
Rozumienie roli instytucji stanów nadzwyczajnych w państwie oraz zasad i procedur ich funkcjonowania; rozumienie ich 
genezy; umiejętność poruszania się w sferze wzajemnych relacji między organami administracji publicznej wszystkich 
szczebli w związku ze stanami nadzwyczajnymi; rozumienie konieczności ograniczania wolności i praw człowieka i 
obywatela oraz mechanizmów ich ochrony w czasie trwania stanów nadzwyczajnych. 
 

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji:  
Podstawowa znajomość prawa i wiedzy o społeczeństwie, wiedza z zakresu prawa konstytucyjnego. 
 

Efekty kształcenia: 

Symbol Opis efektu kształcenia 
Sposób sprawdzenia 

efektu  
kształcenia 

Odniesienie do 
efektów 

kierunkowych 

Wiedza 

W01 
posiada wiedzę o genezie instytucji prawnej stanu 
nadzwyczajnego 

kolokwium 
 

K_W07 

W02 
posiada wiedzę o poglądach na temat struktur i 
instytucji ustrojowych w państwie uczestniczących 
w procesie stosowania stanów nadzwyczajnych 

kolokwium 
 
 

K_W07 

W03 
posiada wiedzę o normach prawnych regulujących 
stosowanie stanów nadzwyczajnych 

kolokwium 
 

K_W07 

W04 
zna kompetencje i zakres działania organów 
państwa odpowiedzialnych za stosowanie stanów 
nadzwyczajnych 

kolokwium 
 

K_W07 

Umiejętności 

U01 
potrafi prawidłowo interpretować zjawiska 
społeczne, ekonomiczne i polityczne i ich wpływ na 
konieczność stosowania stanów nadzwyczajnych 

kolokwium 
 
 

K_U03 

U02 

potrafi wykorzystać posiadaną wiedzę teoretyczną 
do analizy konkretnych procesów i zjawisk 
politycznych mających wpływ na powstawanie 
kryzysów wymagających stosowania stanów 
nadzwyczajnych 

kolokwium 
 

K_U03 
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U03 

potrafi wykorzystać wiedzę do analizy zmian 
zachodzących w istniejących strukturach i 
instytucjach ustrojowych oraz zakresie wolności i 
praw człowieka i obywatela w warunkach stanów 
nadzwyczajnych 

kolokwium 
 
 

K_U08 

U04 

posiada umiejętność przewidywania zmian kształtu 
instytucji ustrojowych pod wpływem zachodzących 
procesów i zjawisk społecznych, ekonomicznych i 
politycznych w warunkach stanów nadzwyczajnych 

kolokwium 
 
 

K_U08 

U05 
posługuje się normami i regułami prawnymi w 
obrębie prawa stanów nadzwyczajnych 

kolokwium 
 

K_U05 

Kompetencje społeczne 

K01 

jest przygotowany do pracy w grupach, 
organizacjach i instytucjach realizujących działania 
z zakresu bezpieczeństwa wewnętrznego i 
zarządzania kryzysowego 

kolokwium 
 

K_K02 

K02 
potrafi samodzielnie uzupełniać i doskonalić 
zdobytą wiedzę i umiejętności 

kolokwium 
 

K_K06 

K03 
potrafi odpowiednio określić priorytety służące 
realizacji ustalonego przez siebie lub innych 
zadania 

kolokwium 
 
 

K_K03 

 
 

Treści kształcenia: 
Wykłady: 
˗ Geneza instytucji stanów nadzwyczajnych 
˗ Polskie instytucje stanów nadzwyczajnych w rozwoju dziejowym 
˗ Konstytucyjne regulacje dotyczące stanów nadzwyczajnych 
˗ Charakterystyka stanów nadzwyczajnych 
˗ Zasady działania organów władzy publicznej w stanach nadzwyczajnych 
˗ Ograniczenia wolności i praw człowieka i obywatela w stanach nadzwyczajnych 
˗ Odpowiedzialność państwa za straty spowodowane sanem nadzwyczajnym 
 

Metody/techniki dydaktyczne: 
˗ Wykłady dotyczą wybranych problemów z zakresu prawa stanów nadzwyczajnych. W zależności od omawianego 

zagadnienia na wykładach stosowane są różne metody, przede wszystkim konwencjonalna, problemowa i 
konwersatoryjna.  

 

Kryteria sprawdzania efektów kształcenia: 
Ocenę ustala się na podstawie odniesienia do pełnej, wyczerpującej odpowiedzi według następujących kryteriów:  
( 0 - 50)% - ndst   (70 - 80)% - db 
(50 - 60)% - dst   (80 - 90)% - db plus 
(60 - 70)% - dst plus  (90 -100)% - bdb 
 

Sposób zaliczenia: 
Ocena z przedmiotu, która jest oceną z kolokwium zaliczeniowego przeprowadzonego w formie testowej. 

 
Literatura: 
˗ Brzeziński M., Stany nadzwyczajne w polskich konstytucjach, Warszawa 2007, 
˗ Eckhard K., Stan nadzwyczajny jako instytucja polskiego prawa konstytucyjnego, Przemyśl-Rzeszów 2012, 
˗ Kiczka K., System terenowej administracji publicznej w zakresie bezpieczeństwa wewnętrznego, [w:] Bezpieczeństwo 

wewnętrzne w działaniach terenowej administracji publicznej, red. A. Chajbowski, T. Kocowski, Wrocław 2009, 
˗ Korczak J., Wojewoda - marszałek województwa - zadania w systemie bezpieczeństwa, [w:] Bezpieczeństwo 

wewnętrzne w działaniach terenowej administracji publicznej, red. A. Chajbowski, T. Kocowski, Wrocław 2009, 
˗ Lisowski P., Zadania powiatu w zakresie bezpieczeństwa, [w:] Bezpieczeństwo wewnętrzne w działaniach terenowej 

administracji publicznej, red. A. Chajbowski, T. Kocowski, Wrocław 2009, 
˗ Mażewski L., Stany nadzwyczajne w Polsce w latach 1918-1989, Toruń 2006, 
˗ Prokop K., Modele stanu nadzwyczajnego, Białystok 2012, 
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˗ Ostapowski A., Zadania gminy w zakresie bezpieczeństwa, [w:] Bezpieczeństwo wewnętrzne w działaniach terenowej 
administracji publicznej, red. A. Chajbowski, T. Kocowski, Wrocław 2009, 

˗ Sobel T., Obrona cywilna w systemie bezpieczeństwa, [w:] Bezpieczeństwo wewnętrzne w działaniach terenowej 
administracji publicznej, red. A. Chajbowski, T. Kocowski, Wrocław 2009, 

 

Źródła prawa: 
˗ Ustawa z dnia 2 kwietnia 1997 r. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 1997 Nr 78, poz. 483 z późn. zm.), 
˗ Ustawa z dnia 29 sierpnia 2002 r. o stanie wojennym oraz o kompetencjach Naczelnego Dowódcy Sił Zbrojnych i 

zasadach jego podległości konstytucyjnym organom Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2002 r. Nr 156, poz. 1301 z 
późn. zm.), 

˗ Ustawa z dnia 21 czerwca 2002 r. o stanie wyjątkowym (Dz. U. z 2002 r. Nr 113, poz. 985 z późn. zm.), 
˗ Ustawa z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski żywiołowej (Dz. U. z 2002 r. Nr 62, poz. 558), 
˗ Ustawa z dnia 22 listopada 2002 r. o wyrównywaniu strat majątkowych wynikających z ograniczenia w czasie stanu 

nadzwyczajnego wolności i praw człowieka i obywatela (Dz. U. z 2002 r. Nr 233, poz. 1955 z późn. zm.),  

 
 

Uwaga: Literatura zostanie uaktualniona w roku rozpoczęcia zajęć  
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PWSZ w Sulechowie 
Instytut Administracji i Turystyki 

Kierunek studiów: Administracja 
Poziom kształcenia: studia I stopnia 
Profil kształcenia: praktyczny 

 

Nazwa przedmiotu: PSYCHOLOGIA SYTUACJI KRYZYSOWYCH 
Kod 

 przedmiotu: Ap-B05P 

Rok III 
Liczba 

Forma zajęć Punkty 
ECTS Semestr V Wykłady Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium 

Studia stacjonarne godzin ogółem - 15 - -  - 1 

Studia niestacjonarne godzin ogółem - 9 -   1 

Odpowiedzialny za przedmiot: doc. dr Krzysztof Dzieńdziura 

Prowadzący zajęcia dydaktyczne:  

 
Skrócony opis przedmiotu: Przedstawienie modeli teoretycznych przebiegu kryzysu, lęków społecznych, wydarzeń 
krytycznych na tle stosunków międzyludzkich.  

Cel kształcenia: Przekazanie wiedzy na temat psychologicznych aspektów funkcjonowania w sytuacji kryzysu 
sytuacyjnego, egzystencjonalnego czy środowiskowego. 

 
Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji: Podstawowa wiedza z zakresu socjologii 
problemów społecznych, psychologii ogólnej oraz psychologii społecznej.  
 
Efekty kształcenia: 

Symbol Opis efektu kształcenia 
Sposób sprawdzenia 

efektu  
kształcenia 

Odniesienie do 
efektów 

kierunkowych 

Wiedza 

W01 
Ma wiedzę na temat kryzysów, ich rodzajów, 
przyczyn, przebiegu i skutków 

Udział w ćwiczeniach 
K_W02 

W02 
zna sposoby i metody interwencji kryzysowej 
podejmowane ze względu na rodzaj kryzysu 

Udział w ćwiczeniach 
K_W02 

Umiejętności 

U01 
Potrafi dokonać charakterystyki osoby dotkniętej 
kryzysem 

Udział w ćwiczeniach K_U04 

U02 
Potrafi zaplanować działania mające na celu 
rozwiązanie sytuacji kryzysowej 

Udział w ćwiczeniach K_U02 

Kompetencje społeczne 

K01 
Ma świadomość konieczności doskonalenia się w 
celu profesjonalnego pomagania ludziom w 
rozwiązywaniu ich problemów 

Aktywność na 
zajęciach K_K01 

 
Treści kształcenia: 
Ćwiczenia: 

1. Kryzys i jego stadia przebiegu.  
2. Typy wydarzeń krytycznych, ich specyfika, właściwości, przyczyny.  
3. Sposoby i metody oddziaływania na ludzi w przypadkach przeżywania przez nich kryzysów.  
4. Rozpoznanie, ocena kryzysu i stosunków transkryzysowych. 
5.  Rozmowa i wywiad w interwencji kryzysowej: opis  przypadku osoby w kryzysie. 
6. Sesje warsztatowe- symulacja interwencji kryzysowej. 

 

 Metody/techniki dydaktyczne: 
Student uczestniczy w ćwiczeniach interwencji kryzysowej. Jest aktywnym uczestnikiem  ćwiczeń symulacyjnych. Czyta i 
analizuje wskazaną literaturę i opis przypadków. 
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Kryteria sprawdzania efektów kształcenia: 
Efekty uwidaczniają się w trakcie uczestnictwa w ćwiczeniach i warsztatach, ich przejawem są opracowane sytuacje 
kryzysowe, przeprowadzone wywiady oraz opisy przypadków. Ocenę ustala się jako zaliczenie każdej z wyznaczonych 

czynności na podstawie obecności i uczestnictwa w zajęciach oraz stopnia przygotowania do ćwiczeń. 
 
Sposób zaliczenia: 
Zaliczenie na ocenę  
 
Literatura podstawowa: 

1. Kubacka- Jasiecka D. Interwencja kryzysowa. Pomoc w kryzysach psychologicznych, Warszawa 2010 
2. Lipczyński A., Psychologiczna interwencja w sytuacjach kryzysowych, Warszawa 2007 
3. Pilecka B, Kryzys psychologiczny, Kraków 2004 

 
Literatura uzupełniająca: 

1. James R. Giliand B, Strategie interwencji kryzysowej, Warszawa 2006 
2. Frysztacki K, Socjologia problemów społecznych, Warszawa 2007 

 
Uwaga: Literatura zostanie uaktualniona w roku rozpoczęcia zajęć  
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PWSZ w Sulechowie 

Instytut Administracji i Turystyki 

Kierunek studiów: Administracja 

Poziom kształcenia: studia I stopnia 

Profil kształcenia: praktyczny 

 

Nazwa przedmiotu: LOGISTYKA W  SYTUACJACH KRYZYSOWYCH 
Kod 

 przedmiotu: Ap-B06P 

Rok III 
Liczba 

Forma zajęć Punkty 

ECTS Semestr V Wykłady Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium 

Studia stacjonarne godzin ogółem - - 15 -  - 1 

Studia niestacjonarne godzin ogółem - - 9   1 

Odpowiedzialny za przedmiot: dr Izabela Jankowska  

Prowadzący zajęcia dydaktyczne:  

 

Skrócony opis przedmiotu 

Celem przedmiotu jest poznanie przez studentów specyficznych uwarunkowań realizacji funkcji zarządzania w różnych 

fazach kryzysu. W trakcie zajęć student poznaje też łańcuch dostaw w sytuacjach kryzysowych w zakresie ratowania życia i 

zdrowia ludzi oraz zapewnienie im warunków niezbędnych do normalnego funkcjonowania.  Słuchacze zdobywają też 

praktyczne umiejętności z zakresu opracowywania planów reagowania kryzysowego a także weryfikowania opracowanych 

załączników funkcjonalnych.  

 

Cele kształcenia: 

- przyswojenie wiedzy na temat gradacji potrzeb ludności poszkodowanej w sytuacjach kryzysowych, 

- znajomość zasad organizacji zaopatrzenia i świadczenia usług specjalistycznych oraz socjalno – bytowych ludności 

poszkodowanej w sytuacji kryzysowej, 

- umiejętność samodzielnego sporządzania planów zabezpieczenia logistycznego 

- umiejętność analizowania konkretnych problemów logistycznych   

- znajomość obszarów łańcucha logistycznego, 

- umiejętność tworzenia zintegrowanych systemów logistycznych w kryzysie 

 

 

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji: znajomość podstaw formalno – prawnych 

zarządzania kryzysowego  

Efekty kształcenia: 

Symbol Opis efektu kształcenia 

Sposób sprawdzenia 

efektu  

kształcenia 

Odniesienie do 

efektów 

kierunkowych 

Wiedza 

W01 

Potrafi pozyskiwać informację na temat podmiotów 

obsługi, środowiska i celów funkcjonowania 

logistyki kryzysowej 

kolokwium K_W03 

W02 Zna regulacje prawne dotyczące wypłaty 

odszkodowań poszkodowanym w sytuacjach 

kryzysowych  

kolokwium 
K_W04 

W03 Zna zasady zabezpieczania logistycznego ludności 

poszkodowanej w strefie zagrożeń oraz 

pozyskiwania wsparcia wewnetrznego 

kolokwium 
K_W07 

W04 Posiada wiedzę zasadach ochrony osób, mienia, 

obiektów i obszarów  

kolokwium 
K_W13 
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W05 Zna podstawowe metody, narzędzia i instrumenty z 

zakresu zarządzania stosowane w takich  fazach 

kryzysu jak zapobieganie, przygotowanie, 

reagowanie, odbudowa 

 

kolokwium 

K_W15 

Umiejętności 

U01 

 

Potrafi przystosować łańcuch dostaw do nowych 

warunków logistycznych  

kolokwium 
K_U011 

 

U02 Potrafi planować działania oraz kierować 

zabezpieczeniem logistycznym. 

 

kolokwium 
K_U09 

 

U03 Potrafi analizować i oceniać kierunki przepływów 

(surowców, półproduktów, towarów) oraz zna 

procedury organizacji dostaw zaopatrzenia w 

sytuacjach kryzysowych. 

kolokwium 

K_U05 

U04 Zna standardy ochrony ludności poszkodowanej w 

sytuacjach kryzysowych  i potrafi je wykorzystać w 

praktyce 

kolokwium 
K_U12 

U05 Potrafi wykorzystywać zasoby logistyczne 

infrastruktury terenowej 

kolokwium 
K_U20 

U06 potrafi opracować koncepcję i plan ochrony osób, 

mienia, obiektów i obszarów 

kolokwium 
K_U23 

Kompetencje społeczne 

K01 
rozumie potrzebę  podnoszenia kompetencji 

zawodowych, osobistych i społecznych 

kolokwium 
K_K01 

K02 

jest przygotowany do pracy w grupach, 

organizacjach i instytucjach realizujących działania 

z zakresu bezpieczeństwa wewnętrznego i 

zarządzania kryzysowego 

 

kolokwium 

K02 

K03 potrafi odpowiednio do zajmowanego stanowiska 

określić priorytety służące realizacji określonego 

przez siebie i innych zadania 

kolokwium 
K03 

 

 

Treści nauczania 

1) Różnice między logistyką „zwykłą” a logistyką w sytuacjach kryzysowych: podmiot obsługi, środowisko 

funkcjonowania, cele funkcjonowania   

2) Grupy zagrożeń: zadania związane z likwidacją nadzwyczajnych zagrożeń środowiska; zadania związane z 

likwidacją zagrożeń właściwych dla ochrony wewnętrznego bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz ochrony 

granic; zadania związane z likwidacją skutków tzw. cyberterroryzmu; zadania związane z likwidacją skutków 

kryzysu finansowego 

3) Opracowywanie metod, narzędzi i instrumentów stosowanych w wszystkich fazach kryzysu: zapobieganie, 

przygotowanie, reagowanie, odbudowa 

4) Płaszczyzny działania: przebudowa procesów logistycznych, analiza i ocena kierunków przepływów (surowców, 

półproduktów, towarów),  przystosowanie łańcucha dostaw do nowych warunków, utylizacja 

nieprzewidzianych/nietypowych odpadów 

5) Zabezpieczenie logistyczne ludności poszkodowanej w ramach grup zagrożeń: zapotrzebowanie na dostawy 

wody, żywności, artykułów powszechnego użytku i innych rodzajów zaopatrzenia;  

6) Usługi logistyczne świadczone na rzecz poszkodowanym: specjalistyczne, gospodarczo bytowe, transportowe, 

remontowe i inne 
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7) Usługi medyczne świadczone ludności poszkodowanej: pierwsza pomoc, kwalifikowana pierwsza pomoc, 

medyczne czynności ratunkowe, pomoc lekarska  

8) Standardy ochrony ludności 

9) Wykorzystanie zasobów logistycznych infrastruktury terenowej 

10) Potencjał logistyczny służb publicznych: Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Pogotowia Ratunkowego  

11) Pozyskiwanie zasobów finansowych, rzeczowych i ludzkich na potrzeby zabezpieczenia logistycznego w sytuacji 

kryzysowej   

12) Struktura organizacyjna grup logistycznych Zespołów Zarządzania Kryzysowego w gminie, powiecie, 

województwie i na szczeblu centralnym  

13) Użycie jednostek wojskowych do realizacji zadań logistycznych i medycznych na rzecz osób poszkodowanych 

14) Procedury zarządzania logistycznego w sytuacjach kryzysowych 

15) Dokumentacja wykorzystywana w procesie zarządzania logistycznego  

 

Metody/techniki dydaktyczne: 

wykład problemowy, dyskusja, studium przypadku  

 

Kryteria sprawdzania efektów kształcenia: 

Wiedza studenta weryfikowana jest podczas kolokwium zaliczeniowego. Ocenę ustala się na podstawie odniesienia do 

pełnej, wyczerpującej odpowiedzi według następujących kryteriów:  

(0 - 50)% - ndst   (70 - 80)% - db 

(50 - 60)% - dst   (80 - 90)% - db plus 

(60 - 70)% - dst plus  (90 -100)% - bdb 

Na ocenę  z kolokwium wpływ ma także  frekwencja studenta na wykładach i ćwiczeniach. 

 

Sposób zaliczenia: 

Kolokwium zaliczeniowe.  

 

Literatura: 

1) Ciesielski M., Podstawy wiedzy o logistyce, Poznań 2004, 

2) Krawczyk S., Zarządzanie procesami logistycznymi, Warszawa 2004 

3) Nowak W., Nowak E., Podstawy logistyki w sytuacjach kryzysowych z elemantami zarządzania kryzysowego, 

Łódź- Warszawa 2009, 

4) Szymonik A., Zarządzanie logistyką w sytuacjach kryzysowych [w]: „Logistyka czasopismo dla profesjonalistów” Nr 

4/2011 

 

Literatura uzupełniająca:  

1) Ficoń K., Logistyka kryzysowa. Procedury, potrzeby, potencjał, Gdynia 2011, 

2) Grocki R., Zarządzanie kryzysowe. Dobre praktyki, Warszawa 2012 

 

Uwaga: Literatura zostanie uaktualniona w roku rozpoczęcia zajęć  
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PWSZ w Sulechowie 

Instytut Administracji i Turystyki 

Kierunek studiów: Administracja 

Poziom kształcenia: studia I stopnia 

Profil kształcenia: praktyczny 

 

Nazwa przedmiotu: PRAWO SŁUŻB, INSPEKCJI I STRAŻY 
Kod 

 przedmiotu: Ap-B07P 

Rok III 
Liczba 

Forma zajęć Punkty 

ECTS Semestr V Wykłady Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium 

Studia stacjonarne godzin ogółem 15  15 - -  - 2 

Studia niestacjonarne godzin ogółem 9  9    2 

Odpowiedzialny za przedmiot: dr hab. Leszek Kania, prof. nadzw. 

Prowadzący zajęcia dydaktyczne:  

 

Skrócony opis przedmiotu: 

Wykład z przedmiotu  ma za zadnie przedstawienie  obowiązujących przepisów prawnych – podstaw prawnych działania 

służb, inspekcji i straży. Merytorycznym celem wykładu jest poznanie reguł, definicji, struktur i podstawowych instytucji z 

zakresu tego przedmiotu. W założeniach  programowych nawiązuje się do: ogólnej charakterystyki  i miejsca norm prawnych 

stanowiących podstawy prawne działania służb, inspekcji i straży oraz podziału ich zadań i kompetencji. 

 

Cel kształcenia: 

- poznanie i rozumienie podstaw prawnych funkcjonowania służb, inspekcji i straży, 

- zapoznanie ze strukturą i zadaniami służb, inspekcji i straży, 

- przygotowanie potencjalnych pracowników do wykonywania zadań z zakresu zapewnienia bezpieczeństwa wewnętrznego. 

 

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji:  

znajomość podstawowych zagadnień z prawa konstytucyjnego i administracyjnego. 

 

Efekty kształcenia: 

Symbol Opis efektu kształcenia 

Sposób sprawdzenia 

efektu  

kształcenia 

Odniesienie do 

efektów 

kierunkowych 

Wiedza 

W01 

ma wiedzę o podstawach prawnych działania służb, 

inspekcji i straży Kolokwium 

 

K_W07 

 

W02 

ma podstawową  wiedzę o strukturach  instytucji 

działających dla zapewnienia bezpieczeństwa 

wewnętrznego 

Kolokwium K_W08 

W03 
zna podział zadań przypisanych służbom, 

inspekcjom i strażom 
Kolokwium 

K_W08 

 

W04 
zna obowiązki i uprawnienia funkcjonariuszy 

najważniejszych służb, inspekcji i straży 
Kolokwium K_W07 

Umiejętności 

U01 
potrafi wyróżnić podstawowe modele i funkcje 

administracji w strukturach służb, inspekcji i straży  

Kolokwium 
K_U07 

U02 
potrafi prognozować procesy i zjawiska społeczne 

związane z administracją zajmującą się 

Kolokwium 
K_U03 
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zapewnieniem bezpieczeństwa wewnętrznego z 

wykorzystaniem standardowych metod i narzędzi  

U03 
analizuje proponowane rozwiązania konkretnych 

problemów funkcjonowania służb, inspekcji i straży  

Kolokwium 
K_U11 

U04 

proponuje odpowiednie rozstrzygnięcia 

występujących problemów sprawnego działania  

służb, inspekcji i straży 

Kolokwium 

K_U11 

Kompetencje społeczne 

K01 

zna zakres posiadanej przez siebie wiedzy i 

umiejętności i rozumie potrzebę uczenia się przez 

całe życie  

Kolokwium K_K01 

K02 

potrafi odpowiednio do zajmowanego stanowiska 

określić priorytety służące realizacji określonego 

zadania   

Kolokwium K_K03 

K03 
potrafi podejmować decyzje z poszanowaniem 

prawa, w sposób przynoszący korzyści społeczne 
Kolokwium K_K07 

Treści kształcenia: 

˗ Pojęcie policji administracyjnej 
˗ Istota służb, inspekcji, straży 
˗ Służby, inspekcje straże w układzie resortowym  
˗ Służby, inspekcje, straże w układzie terytorialnym 
˗ Policja, Państwowa Straż Pożarna, służba celna, kontrola skarbowa, służba więzienna, państwowa inspekcja 

transportu drogowego - zadania kompetencje, struktura 
˗ Straż gminna – zadania, kompetencje, struktura  
˗ Służby, inspekcje i straże w zakresie ochrony środowiska  
˗ Nadzór farmaceutyczny, weterynaryjny  
˗ Nadzór budowlany, kartograficzny  
˗ Inspekcja handlowa  

 

Metody/techniki dydaktyczne: 

- wykład problemowy, z wykorzystaniem aktów prawnych, 

- ćwiczenia; dyskusja, ocenianie obowiązujących regulacji prawnych dotyczących służb, inspekcji i straży, zgłaszanie 

propozycji de lege ferenda 

 

Kryteria sprawdzania efektów kształcenia: 

Ocenę ustala się na podstawie odniesienia do pełnej, wyczerpującej odpowiedzi według następujących kryteriów:  

( 0 - 50)% - ndst   (70 - 80)% - db 

(50 - 60)% - dst   (80 - 90)% - db plus 

(60 - 70)% - dst plus  (90 -100)% - bdb 

 

Sposób zaliczenia: 

Ocena z przedmiotu, która jest średnią ważoną oceny z wykłądów (60%) i zaliczenia ćwiczeń (40%). 

 

Literatura: 

J. Dobkowski, Pozycja prawnoustrojowa służb, inspekcji i straży, Warszawa 2007 

Prawo administracyjne, red. J. Boć, Wrocław 2009 

K. Sławik, Zarys systemu prawa policyjnego, Warszawa 2011 

 

Akty prawne: 

 Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji /Dz. U Nr 30, poz. 179 ze zm/, 

 Ustawa z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej /Dz. U. Nr.78, poz.462 ze zm./, 
1. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej /Dz. U Nr 88, poz. 351 ze zm./, 
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Strażach Gminnych /Dz. U Nr 123, poz. 779 ze zm./, 
˗ Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej /Dz. U. Nr 88, poz. 400 ze zm./, 



18 
 

˗ Ustawa z dnia 14 marca 1985 roku o Państwowej Inspekcji Sanitarnej /Dz. U. z 2011 r. Nr 212, poz. 1263 ze zm./ 
˗ Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej /Dz. U. z 2010r. nr 112,poz. 744) ze zm./ 
˗ Ustawa Prawo budowlane z 7 lipca 1994 r. /j.t. Dz.U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 ze zm./ 
˗ Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej /Dz.U. Z 2001, Nr 4, poz. 25ze zm./ 
˗ Ustawa z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne /Dz. U. Nr 126, poz. 1381 ze zm./ 
˗ Ustawa z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej /Dz. U. Nr  79, poz. 523 ze zm./ 
˗ Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o Służbie Celnej /Dz. U. Nr 168, poz. 1323 ze zm./ 
˗ Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym /Dz. U. Nr 125, poz. 1371 ze zm./ 
˗ Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o kontroli skarbowej /Dz. U. Nr 100, poz. 442 ze zm./ 

 

Uwaga: Literatura zostanie uaktualniona w roku rozpoczęcia zajęć   
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PWSZ w Sulechowie 
Instytut Administracji i Turystyki 

Kierunek studiów: Administracja 
Poziom kształcenia: studia I stopnia 
Profil kształcenia: praktyczny 

 

Nazwa przedmiotu: PRAWO POLICYJNE 
Kod 

 przedmiotu: Ap-B08P 

Rok III 
Liczba 

Forma zajęć Punkty 
ECTS Semestr V Wykłady Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium 

Studia stacjonarne godzin ogółem 15  15 - -  - 2 

Studia niestacjonarne godzin ogółem 9  9    2 

Odpowiedzialny za przedmiot: dr Izabela Jankowska  

Prowadzący zajęcia dydaktyczne:  

 
Skrócony opis przedmiotu: 
Przedmiot ma za zadnie przedstawienie obowiązujących przepisów prawnych związanych z organizacją i zasadami 
funkcjonowania policji, prawami i obowiązkami funkcjonariuszy tej służby oraz zasadami ich odpowiedzialności 
dyscyplinarnej. Studenci zdobędą też podstawową wiedzę o czynnościach operacyjnych oraz poznają genezę i rozwój 
historyczny służb policyjnych w Polsce.  
 
Cel kształcenia:  
- rozumienie i zapoznanie z podstawowymi regulacjami prawnymi dotyczącymi policji, 
- zapoznanie  ze  strukturą organizacyjną policji, 
- rozumienie zasad współpracy Policji z innymi służbami  
- rozumienie zasad realizacji międzynarodowej współpracy policji  
- znajomość korpusów i stopni policyjnych  
- znajomość praw i obowiązków policjanta  
- wiedza na temat odpowiedzialności dyscyplinarnej i karnej policjantów  
- rozumienie zasad i norm określających funkcjonowanie policji i wykonywanych przez nią czynności, 
- przygotowanie potencjalnych kandydatów do służby w policji. 
 
Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji:  
znajomość zagadnień z przedmiotów:  konstytucyjny system organów państwa, wstęp do prawoznawstwa. 
 
Efekty kształcenia 

Symbol Opis efektu kształcenia 
Sposób 

sprawdzenia efektu  
kształcenia 

Odniesienie do 
efektów 

kierunkowych 

Wiedza 

W01 
zapoznał się z podstawowymi regulacjami 
prawnymi prawa policyjnego 

aktywność na 
zajęciach, kolokwium,  

K_W07 

W02 
ma wiedzę z zakresu organizacji struktur policji w 
Polsce 

aktywność na 
zajęciach, kolokwium,  

K_W09 

W03 
posiada wiedzę w zakresie zasad funkcjonowania 
policji 

aktywność na 
zajęciach kolokwium,  

K_W25 

W04 
zna problematykę praw i obowiązków 
funkcjonariuszy policji 

aktywność na 
zajęciach, kolokwium,  

K_W25 

W05 
posiada wiedzę z zakresu przepisów określających 
podejmowanie działań operacyjnych przez policję 

aktywność na 
zajęciach, kolokwium,  

K_W25 

Umiejętności 

U01 
w sposób właściwy posługuje się systemem norm 
prawnych regulujących funkcjonowanie policji 

aktywność na 
zajęciach, kolokwium,  

K_U04 

U02 
posługuje się  wiedzą potrzebną do samodzielnego 
rozumienia różnych aspektów prawych w zakresie 
zagadnień związanych z działaniami operacyjnymi 

aktywność na 
zajęciach, kolokwium,  

K_U04 
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policji 

U03 
potrafi prawidłowo interpretować zasady i normy 
określające funkcjonowanie współczesnych struktur 
policji 

aktywność na 
zajęciach, kolokwium,  

K_U05 

U04 
posiada umiejętność wykorzystania wiedzy  
praktycznie  z zakresie prawa policyjnego 

aktywność na 
zajęciach, kolokwium,  

K_U04 

    

Kompetencje społeczne 

K01 
jest prawidłowo przygotowany do pracy  w 
strukturach policji 

aktywność na 
zajęciach, kolokwium,  

K_K02 

K02 
wykonuje zadania w sposób prawidłowy aktywność na 

zajęciach, kolokwium,  
K_K03 

K03 
samodzielnie potrafi uzupełnić i doskonalić swoją 
wiedzę zawodową 

aktywność na 
zajęciach, kolokwium,  

K_K06 

K04 
potrafi podejmować decyzje z poszanowaniem 
prawa 

aktywność na 
zajęciach, kolokwium,  

K_K07 

 
Treści kształcenia: 
Wykłady: 
- Geneza i rozwój historyczny służb policyjnych w Polsce  
- Organizacja służb policyjnych na świecie 
- Działalność Interpolu i Europolu  
- Zasady realizacji międzynarodowej współpracy policji  
- Źródła polskiego prawa policyjnego 
- Struktura organizacyjna Policji w Polsce 
- Uprawnienia Policji 
- Mieszkania funkcjonariuszy policji  
- Służba policji poza granicami kraju 
 
Ćwiczenia: 
- Służba w Policji 
- Korpusy i stopnie policyjne 
- Obowiązki i prawa policjanta 
- Odpowiedzialność dyscyplinarna i karna policjantów 
- Wybrane metody i formy pracy policji 
- Badania społeczne i marketingowe w policji  
- Kontyngenty policyjne 
- Kontrole i audyty w policji  
- Świadczenia emerytalno – rentowe funkcjonariuszy policji 
- Środki przymusu bezpośredniego  
- Sprawozdawczość w policji 
- Działania profilaktyczne i prewencyjne policji 
- Działania policji w sytuacjach kryzysowych  
-Zasady funkcjonowania Centrów Powiadamiania Ratunkowego 
- Zasady użycia broni 
 
Metody/techniki dydaktyczne: 
- wykład problemowy, z wykorzystaniem materiałów planszowych i aktów prawnych, 
- ćwiczenia (metody ćwiczeniowa); dyskusja, ocenianie obowiązujących regulacji prawnych w zakresie działalności 
gospodarczej, przygotowywanie wniosków, podań, innych dokumentów niezbędnych dla przedsiębiorców, zgłaszanie 
propozycji de lege ferenda. 
 
Kryteria sprawdzania efektów kształcenia: 
Ocenę ustala się na podstawie odniesienia do pełnej, wyczerpującej odpowiedzi według następujących kryteriów:  
( 0 - 50)% - ndst   (70 - 80)% - db 
(50 - 60)% - dst   (80 - 90)% - db plus 
(60 - 70)% - dst plus  (90 -100)% - bdb 
 
Sposób zaliczenia: 
Ocena z przedmiotu, która jest średnią ważoną oceny z wykładu (60%) i zaliczenia ćwiczeń (40%) 
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Literatura: 
-Babiński A., Wybór aktów normatywnych z zakresu prawa policyjnego, Wyd. 27, Szczytno 2014 
 Bednarski Mirosław J., Policja a środki masowego przekazu. Wybrane aspekty prawne, Warszawa 2013; 
- Dobkowski Jarosław, Administracyjnoprawne stosunki łączące Policję z samorządem terytorialnym, Olsztyn 2013; 
- Czapska Janina, Policja w społeczeństwie obywatelskim, Kraków 1999; 
- Hołyst Brunon, Policja na świecie, Warszawa 2013; 
 
Literatura uzupełniająca: 
- Jachman R., Prawo policyjne. Wybór przepisów, Warszawa 2013 
- Sławik K., Zarys systemu prawa policyjnego, Warszawa 2011 
 
 
Akty prawne: 
- Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 287, poz. 1687 z późn. zm.) 
- Zarządzenie Nr 30 Komendanta Głównego Policji z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie funkcjonowania organizacji 

hierarchicznej w Policji (Dz. Urz. KGP z 2013 r. poz. 99) 
- Rozporządzenie Ministra spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 listopada 2000 r. w sprawie uzbrojenia Policji (Dz. 

U. z 2001 r. Nr 14, poz. 139). 
- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 stycznia 2002 r. w sprawie umundurowania 
policjantów (Dz. U z 2002 r. Nr 3, poz. 29) 

 
Uwaga: Literatura zostanie uaktualniona w roku rozpoczęcia zajęć  
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PWSZ w Sulechowie 
Instytut Administracji i Turystyki 

Kierunek studiów: Administracja 
Poziom kształcenia: studia I stopnia 
Profil kształcenia: praktyczny 

 

Nazwa przedmiotu: KRYMINOLOGIA I KYMINALISTYKA  
Kod 

 przedmiotu: Ap-B09P 

Rok III 
Liczba 

Forma zajęć Punkty 
ECTS Semestr V Wykłady Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium 

Studia stacjonarne godzin ogółem 15  15 - -  - 2 

Studia niestacjonarne godzin ogółem 9  9    2 

Odpowiedzialny za przedmiot: dr hab. Ryszard Jaworski prof. nadzw. 

Prowadzący zajęcia dydaktyczne:  

 
Skrócony opis przedmiotu: 
Wykład z przedmiotu ma za zadnie przedstawienie zakresu przedmiotowego kryminologii i kryminalistyki oraz powiązań 
pomiędzy tymi dyscyplinami. W zakresie kryminologii przedstawione będą koncepcje odnoszące się do przyczyn 
przestępczości, a zwłaszcza zachowań ze strony jednostek i grup, które stwarzają zagrożenia dla bezpieczeństwa ogólnego. 
W zakresie kryminalistyki słuchacze uzyskają wiedzę o metodach i technikach pozyskiwania informacji oraz dowodów 
przydatnych do wykrywania i udowodnienia przestępstw i wykroczeń godzących w bezpieczeństwo w tym także 
współdziałania prywatnych służb ochrony z organami ścigania i wymiaru sprawiedliwości. 

 
Cel kształcenia: 
- zapoznanie z klasycznymi koncepcjami etiologii przestępczości oraz metodami jej przeciwdziałania, 
- zapoznanie ze współczesnymi zagrożeniami dla bezpieczeństwa ogólnego ze strony jednostek i grup, 
- metody analizy i prognozowania zjawisk kryminologicznych, 
- zapoznanie z podstawami prawnymi pozyskiwania dowodów 
- zapoznanie z metodami i technikami pozyskiwania informacji oraz dowodów dotyczących przestępstw i wykroczeń 

godzących w bezpieczeństwo, 
- zapoznanie z zasadami korzystania z wiedzy specjalistycznej w zakresie identyfikacji osób i rzeczy, 
- współdziałanie obywateli i prywatnych służb ochrony z organami ścigania w zabezpieczaniu dotyczących przestępstw i 
wykroczeń. 

 
Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji:  
znajomość podstawowych zagadnień z przedmiotów: konstytucyjny system organów państwowych. 

 
Efekty kształcenia: 

Symbol Opis efektu kształcenia 
Sposób sprawdzenia 

efektu  
kształcenia 

Odniesienie do 
efektów 

kierunkowych 
Wiedza 

W01 
Zna i rozumie reguły zwalczania przestępczości, w 
tym zorganizowanej, gospodarczej, oraz terroryzmu 

aktywność na zajęciach, 
kolokwium 

K_W20 

W02 
Zna zagrożenia związane z przestępczym 
wykorzystaniem nowych technologii oraz 
cyberpczestępczością 

aktywność na zajęciach, 
kolokwium 

K_W20 

W03 
Zna i rozumie metody analizy zjawisk 
kryminologicznych w zakresie bezpieczeństwa 
wewnętrznego oraz metody ich prognozowania 

aktywność na zajęciach, 
kolokwium 

K_W19 

W04 

Ma wiedzę o metodach i technikach pozyskiwania 
informacji odnoszących się do zachowań 
stanowiących zagrożenie bezpieczeństwa 
wewnętrznego 

aktywność na zajęciach, 
kolokwium 

K_W03 

W05 Zna metody kontroli dostępu oraz identyfikacji osób aktywność na zajęciach, K_W03 
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kolokwium 

W06 

Ma wiedzę o zasadach poszukiwania i uzyskiwania 
dowodów oraz ich wykorzystania w przypadku 
zachowań stanowiących zagrożenie 
bezpieczeństwa wewnętrznego 

aktywność na zajęciach, 
kolokwium 

K_W03 

Umiejętności 

U01 
w sposób prawidłowy analizuje zmiany związane ze 
zmianami w zjawiskach stanowiących zagrożenie 
dla bezpieczeństwa wewnętrznego 

aktywność na zajęciach, 
kolokwium K_U01 

U02 
posiada umiejętność prognozowania skutków 
zjawisk związanych z bezpieczeństwem 
publicznym 

aktywność na zajęciach, 
kolokwium K_U03 

U03 
potrafi prawidłowo zabezpieczyć miejsce zdarzenia, 
ujawnić i utrwalić dowody zdarzeń związanych z 
zagrożeniem bezpieczeństwa wewnętrznego 

aktywność na zajęciach, 
kolokwium K_U03 

U04 
posiada umiejętność oceny autentyczności 
dokumentów publicznych 

aktywność na zajęciach, 
kolokwium 

K_U10 

U05 
posiada umiejętność współpracy z podmiotami 
publicznymi realizującymi zadania w zakresie 
zapewnienia bezpieczeństwa publicznego 

aktywność na zajęciach, 
kolokwium K_U05 

Kompetencje społeczne 

K01 
potrafi uzupełnić i doskonalić swoją wiedzę 
zawodową 

aktywność na zajęciach, 
kolokwium 

K_K01 

K02 
jest przygotowany do pracy zespołowej w grupach, 
organizacjach i instytucjach działających w zakresie 
zapewnienia bezpieczeństwa wewnętrznego 

aktywność na zajęciach, 
kolokwium 

K_K02 

K03 
potrafi ustalić kolejność i zakres czynności w 
przypadku zdarzeń związanych z zagrożeniem 
bezpieczeństwa publicznego 

aktywność na zajęciach, 
kolokwium 

K_K03 

 
Treści kształcenia: 
Wykłady: 
- Zakres przedmiotowy kryminologii i kryminalistyki,  
- Koncepcje dotyczące etiologii przestępczości (antropologiczna i socjologiczna), 
- Współczesne zagrożenia dla bezpieczeństwa ogólnego ze strony jednostek i grup, 
- Informacje o prawdopodobnym czynie zabronionym i ich sprawdzanie, dowodowe podstawy wszczęcia postepowania 

karnego, 
- Poszukiwanie i zabezpieczanie dowodów, 
- Wersje zdarzenia i ich weryfikacja, 
- Kryteria sądowej oceny dowodów. 

 
Ćwiczenia: 
- Kontrola dostępu do terytorium kraju (wydawanie i weryfikacja dokumentów tożsamości i wiz, nielegalne przekraczanie 

granic, przemyt ludzi i towarów w tym substancji niebezpiecznych). 
- Metody kontroli dostępu do obiektów i pomieszczeń. 
- Ocena autentyczności dokumentów  publicznych. 
- Zbiory danych o osobach i przedmiotach (broń palna) a czynności wykrywcze.  
- Czynności  podejmowane w celu udowodnienia znamion czynów godzących w bezpieczeństwo polityczne i ekonomiczne 
państwa: 

a) zabezpieczenie miejsca zdarzenia na potrzeby jego oględzin, 
b)poszukiwanie śladów oraz metody  ich ujawniania i utrwalania, 
c)przeszukanie, 
d) osobowe źródła dowodowe, 
e) pozyskiwanie materiału porównawczego do badań identyfikacyjnych, 
f) wartość diagnostyczne metod identyfikacyjnych. 

- Czynności organów powołanych do zapewnienia bezpieczeństwa obywateli (działania prewencyjne Policji, imprezy 
masowe, poszukiwanie osób zaginionych itp.). 

- Wykrywanie zagrożeń dla bezpieczeństwa publicznego i indywidualnego powstających przy korzystaniu z nowoczesnych 
technologii. 
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Metody/techniki dydaktyczne: 

- wykład problemowy,  
- ćwiczenia (metody ćwiczeniowa); przedstawienie zasad ogólnych, prezentacja przykładów z praktyki, próba wykonania 

niektórych czynności przez słuchaczy (ujawnianie śladów, fotografia oględzinowa, pobierania materiału porównawczego do 
identyfikacji człowieka), dyskusja. 

 

Kryteria sprawdzania efektów kształcenia: 
Ocenę ustala się na podstawie odniesienia do pełnej, wyczerpującej odpowiedzi według następujących kryteriów:  
( 0 - 50)% - ndst   (70 - 80)% - db 
(50 - 60)% - dst   (80 - 90)% - db plus 
(60 - 70)% - dst plus  (90 -100)% - bdb 
 

Sposób zaliczenia: 
Ocena z przedmiotu , która jest średnią ważoną oceny z wykładów (60%) i zaliczenia ćwiczeń (40%) 
 

Literatura: 
- Brunon Hołyst, Kryminalistyka. 
- Tadeusz Hanusek, Zarys taktyki kryminalistycznej, Warszawa 1994. 
- Tadeusz Hanusek, Kryminalistyka, Zakamycze, Kraków. 
- Brunon Hołyst, Kryminologia. 
 
Literatura uzupełniająca: 
- Adam Taracha, Czynności operacyjno – rozpoznawcze, Wyd. Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej, Lublin 2006. 
- Mariusz Kulicki, Violetta Kwiatkowska-Wojcikiewicz, Leszek Stępka, Kryminalistyka. Wybrane zagadnienia teorii i praktyki 

sądowej, Wyd. Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2009. 
- Jerzy Kasprzak, Bronisław Młodziejowski, Wacław Brzęk, Jarosław Moszczyński, Kryminalistyka, Warszawa 2006. 
- W. J. Wójcik, Kryminologia. Współczesne aspekty, Warszawa 2014. 

Akty prawne: 
- Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997r. /Dz. U. Nr 78, poz. 483/, 
- Kodeks Postępowania Karnego z dnia 6 czerwca 1997 roku.  
- Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji /Dz. U Nr 30, poz. 179/. 
 
Uwaga: Literatura zostanie uaktualniona w roku rozpoczęcia zajęć  
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PWSZ w Sulechowie 

Instytut Administracji i Turystyki 

Kierunek studiów: Administracja 

Poziom kształcenia: studia I stopnia 

Profil kształcenia: praktyczny 

 

Nazwa przedmiotu: ZWALCZANIE PRZESTĘPCZOŚCI 
Kod 

 przedmiotu: Ap-B10P 

Rok III 
Liczba 

Forma zajęć Punkty 

ECTS Semestr V Wykłady Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium 

Studia stacjonarne godzin ogółem 15  - - -  - 1 

Studia niestacjonarne godzin ogółem 9  -    1 

Odpowiedzialny za przedmiot: dr Izabela Jankowska  

Prowadzący zajęcia dydaktyczne:  

 

Skrócony opis przedmiotu: 

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z rodzajami przestępczości, zagrożeniami z nimi związanymi oraz rolą organów 

ścigania w ich zapobieganiu i zwalczaniu. Istotnym elementem wykładów i ćwiczeń jest także analizowanie i interpretowanie 

statystyk przestępczości, a zwłaszcza jej geografii, dynamiki, intensywności oraz struktury. 

Cel kształcenia 

- zdobycie wiedzy z zakresu polityki kryminalnej, 

- wiedza o podstawowych zagrożeniach bezpieczeństwa wewnętrznego,  

- rozumienie roli i zadań organów ochrony prawnej, których celem jest przeciwdziałanie i zwalczanie przestępczości, 

- umiejętność analizowania statystyk przestępczości.  

 

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji: ogólna wiedza z zakresu prawa i funkcjonowania 

państwa. 

 

Efekty kształcenia: 

Symbol Opis efektu kształcenia 

Sposób sprawdzenia 

efektu  

kształcenia 

Odniesienie do 

efektów 

kierunkowych 

Wiedza 

W01 

ma wiedzę o metodach i narzędziach, w tym 

technikach pozyskiwania informacji i innych danych 

odnoszących się do zagadnień bezpieczeństwa 

wewnętrznego 

kolokwium K_W03 

W02 

ma elementarną wiedzę z zakresu prawa karnego i 

prawa wykroczeń; zna i rozumie reguły zwalczania 

przestępczości i terroryzmu, w tym przestępczości 

zorganizowanej, gospodarczej i w cyberprzestrzeni;  

kolokwium 
K_W20 

 

 

W03 

 

zna problemy bezpieczeństwa globalnego i w 

ramach struktur Unii Europejskiej kolokwium 
K_W11 

 

W04 

zna i rozumie podstawowe metody analizy w 

badaniach społecznych, w szczególności 

odnoszących się do sfery bezpieczeństwa 

wewnętrznego 

Kolokwium 
K_W11 

 

Umiejętności 
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U01 

potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz 

danych i innych źródeł; potrafi integrować uzyskane 

informacje, dokonywać ich interpretacji, a także 

wyciągać wnioski praktyczne oraz formułować i 

uzasadniać opinie w odniesieniu do zagrożeń 

bezpieczeństwa w skali globalnej, krajowej, 

regionalnej i lokalnej. 

kolokwium 
K_U01 

 

U02 

posiada umiejętność rozumienia i analizowania 

zjawisk społecznych; potrafi prawidłowo 

interpretować zjawiska społeczne w zakresie nauk 

społecznych i nauk o bezpieczeństwie.  

kolokwium 
K_U03 

 

U03 

potrafi praktycznie wykorzystywać wiedzę z 

zakresu organizacji i zarządzania w praktyce 

funkcjonowania organów administracji publicznej w 

sferze bezpieczeństwa wewnętrznego; 

kolokwium 
K_U01 

 

U04 

potrafi  analizować dane statystyczne i wnioskować 

z nich; potrafi interpretować rezultaty badań, 

przedstawiać i odczytywać wyniki 

przeprowadzonych badań 

kolokwium 
K_U17 

 

Kompetencje społeczne 

K01 

rozumie potrzebę  ciągłego dokształcania się 

(studia drugiego i trzeciego stopnia, studia 

podyplomowe, kursy) – podnoszenia kompetencji 

zawodowych, osobistych i społecznych 

kolokwium K_K01 

K02 

jest przygotowany do pracy w grupach, 

organizacjach i instytucjach realizujących działania 

z zakresu bezpieczeństwa wewnętrznego i 

zarządzania kryzysowego 

kolokwium K_K02 

K03 

potrafi podejmować decyzje z poszanowaniem 

prawa, a przy tym w sposób przynoszący 

największe korzyści społeczne 

kolokwium K_K07 

 

Treści kształcenia: 

1. Podstawowe pojęcia:  przestępczość zorganizowana, kryminalna, gospodarcza, skierowana przeciwko 

dziedzictwu narodowemu, ujawniona i nieujawniona, organy zwalczające przestępczość, podstawowe regulacje 

prawne. 

2. Rola władzy wykonawczej, ustawodawczej i sądowniczej w zwalczaniu przestępczości: rządowe programy, 

inicjatywa ustawodawcza i uchwałodawcza, efektywność stanowienia prawa, działalność sądów powszechnych 

oraz Trybunałów  

3. Rola prokuratury w zwalczaniu przestępczości: uprawnienia i status prokuratorów, zadania prokuratora jako 

oskarżyciela publicznego, czuwanie nad ściganiem przestępstw, koordynowanie działalności w zakresie ścigania 

przestępstw prowadzonej przez inne organy państwowe  

4. Wybrane służby powołane do zwalczania przestępczości w Rzeczypospolitej Polskiej: Prokuratura, Agencja 

Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencja Wywiadu, Centralne Biuro Antykorupcyjne, Policja, Służba Celna i Straż 

Graniczna.  

5. Współpraca międzynarodowa w zwalczaniu przestępczości: INTERPOL, EUROPOL, SIRENE, CEPOL, sieć 

oficerów łącznikowych, formy współpracy przygranicznej (pościg, obserwacja transgraniczna, wspólne patrole).  

6. Uprawnienia służące zwalczaniu przestępczości: zabezpieczanie śladów, prowadzenie bazy danych 

zawierającej informacje o wynikach analizy kwasu dezoksyrybonukleinowego (DNA), odcisków linii papilarnych, 

zdjęć, szkiców i opisów wizerunku, cech, znaków szczególnych i pseudonimów, dokonywanie kontroli osobistej, 

obserwowanie i rejestrowanie przy użyciu środków technicznych do obrazu zdarzeń w miejscach publicznych, 

zabezpieczanie mienia pochodzącego z przestępstwa, przeszukiwanie osób i pomieszczeń.  
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7.  Wykorzystanie zasobów informatycznych do zwalczania przestępczości: ograniczenia w dostępie do 

informacji, gromadzenie i przetwarzanie danych. Wykorzystanie zbiorów informacji. Krajowe Centrum Informacji 

Kryminalnej (KCIK), Krajowy System Informacji Policji (KSIP), Centralna Ewidencja Ludności(CEL), Krajowy 

Rejestr Karny (KRK), Rejestr PESEL.  

8. Modus operandi: analiza zachowania sprawcy i tzw. tendencji do powtarzania, tworzenie wersji 

kryminalistycznych.  

9.  Analiza kryminalna i możliwości jej wykorzystania: struktura jednostek analizy kryminalnej w Policji i 

Prokuraturze, dane o działalności przestępczej vs. inne potencjalne powiązane z nimi informacje, diagram 

powiązań, przepływu i chronologiczny.  

10. Statystyki przestępczości i ich rodzaje: dynamika postępowań przygotowawczych i przestępstw stwierdzonych, 

skuteczność ścigania, przestępczość nieletnich,  

11. Czynności operacyjno rozpoznawcze w zwalczaniu przestępczości: kontrola operacyjna, osobowe źródła 

informacji, wykorzystanie billingów, obserwacja operacyjna, podsłuch, przesyłka niejawnie nadzorowana, 

kontrolowane przejęcie lub wręczenie korzyści majątkowej, rozpoznanie terenowe, osobowe i środowiskowe 

12. Czynności poszukiwawczo-identyfikacyjne: poszukiwanie źródeł dowodowych w postaci osób lub rzeczy, 

czynności poszukiwawcze pozaprocesowe, poszukiwanie oskarżonego i jego formy (zwykłe, list gończy). 

13. Czynności dochodzeniowo-śledcze: przesłuchanie podejrzanego, świadka, świadka koronnego, świadka 

incognito, konfrontacja, oględziny, 

 

Metody/techniki dydaktyczne: 

wykład problemowy, dyskusja dydaktyczna, praca w grupach, studium przypadku. 

 

Kryteria sprawdzania efektów kształcenia: 

Wiedza studenta weryfikowana jest podczas kolokwium i egzaminu ustnego. Ocenę ustala się na podstawie odniesienia do 

pełnej, wyczerpującej odpowiedzi według następujących kryteriów:  

( 0 - 50)% - ndst   (70 - 80)% - db 

(50 - 60)% - dst   (80 - 90)% - db plus 

(60 - 70)% - dst plus  (90 -100)% - bdb 

Na ocenę końcową wpływ ma także obecność na zajęciach i ocena ciągła (za bieżące przygotowywanie do zajęć i 

aktywność) . Prowadzący zastrzega sobie prawo do zwolnienia z obowiązku przystąpienia do kolokwium i egzaminu 

wyjątkowo aktywnych i zaangażowanych studentów. 

 

Sposób zaliczenia: 

kolokwium 

 

Literatura podstawowa:  

1. Władysław Czapliński, Obszar wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości; współpraca w zakresie wymiaru 

sprawiedliwości i spraw wewnętrznych, Wydawnictwo Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji, 

Warszawa 2005.   

2. Brunon Hołyst, Zagrożenia ładu społecznego, Wydawnictwo naukowe PWN, Warszawa 2013.  

3. Brunon Hołyst, Policja na świecie, Wyd. 2 zm. i rozsz., Wydawnictwo LexisNexsis Polska, Warszawa 2013.  

4. Stanisław Hoc, Przestępstwa przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej,  Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 

2003.   

5. Krzysztof Liedel, Paulina Piasecka, Tomasz Aleksandrowicz, Analiza informacji w działaniu, Wydawnictwo Difin, 

Warszawa 2012.  

6. Bolesław Sprengel, Służby mundurowe ochrony bezpieczeństwa wewnętrznego. Zarys Problematyki. 

Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Toruń 2008. 

7. Bolesław Sprengel, Ustrój organów administracji bezpieczeństwa i porządku publicznego, Wydawnictwo Wyższej 

Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej, Włocławek 2004.  

 

Literatura uzupełniająca:  

1. Janina Czapska, Jan Widacki, Bezpieczeństwo lokalne: społeczny kontekst prewencji kryminalnej, Wydawnictwo 

Instytutu Spraw Publicznych, Warszawa 2000. 
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2. Marek Rybakowski (red.), Bezpieczeństwo człowieka: konteksty i dylematy, Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu 

Zielonogórskiego, Zielona Góra 2007.  

3. Polskie Badanie Przestępczości 2012, Wydział Analiz Komendy Głównej Policji, Wydawnictwo Wyższej Szkoły 

Policyjnej w Szczytnie, Szczytno 2012. 

 

Akty prawne:  

1. Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 Kodeks karny, (Dz.U. 1997 Nr 88 poz. 553 z póż. zm), 
2. Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 Kodeks postępowania karnego, (Dz.U. 1997 Nr 89 poz. 555 z póż. zm) 
3. Ustawa o Policji z 6 kwietnia 1990 roku o Policji (Dz.U. z 2011 Nr 287 poz. 1687 z póż. zm.) 
4. Ustawa z dnia 20 czerwca 1985 roku o Prokuraturze (Dz.U. z 2011 Nr 270 poz. 1599 z póz. zm.) 
5. Zarządzenie 1012 Komendanta Głównego Policji z dnia 23 września 2004 w sprawie stosowania przez Policję 

analizy kryminalnej (Dz.Urz. KGP Nr 20 poz. 124), 
6. Decyzja Nr 192 Komendanta Głównego Policji w sprawie założenia oraz zasad prowadzenia centralnego zbioru 

informacji dla potrzeb analizy kryminalnej (Dz.Urz. KGP Nr 10 poz. 51) 
 

 

Uwaga: Literatura zostanie uaktualniona w roku rozpoczęcia zajęć  
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PWSZ w Sulechowie 

Instytut Administracji i Turystyki 

Kierunek studiów: Administracja 

Poziom kształcenia: studia I stopnia 

Profil kształcenia: praktyczny 

Nazwa przedmiotu: SUBKULTURY WE WSPÓŁCZESNYM ŚWIECIE 
Kod 

 przedmiotu: Ap-B11P 

Rok III 
Liczba 

Forma zajęć Punkty 

ECTS Semestr V Wykłady Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium 

Studia stacjonarne godzin ogółem 15  - - -  - 1 

Studia niestacjonarne godzin ogółem 9  -    1 

Odpowiedzialny za przedmiot:  

Prowadzący zajęcia dydaktyczne:  

 

Skrócony opis przedmiotu: 

Zajęcia mają za zadanie dokonanie analizy różnych przyczyn wchodzenia w grupy subkulturowe, zapoznanie studentów z 

ideologią i zasadami funkcjonowania najbardziej popularnych subkultur we współczesnym świecie, rozwijanie umiejętności 

radzenia sobie w sytuacjach zagrożenia wynikających z funkcjonowania subkultur. 

Cele kształcenia:  

- zapoznanie studentów z podstawową terminologią dotyczącą grup subkulturowych we współczesnym świecie, 

- zapoznanie studentów z przesłankami psychospołecznymi i kulturowymi kształtującymi  współczesne subkultury, 

-  zapoznanie studentów  z potencjalnymi skutkami działania grup subkulturowych i formami  potencjalnej profilaktyki, 

 

Efekty kształcenia 

Symbol Opis efektu kształcenia 

Sposób sprawdzenia 

efektu  

kształcenia 

Odniesienie do 

efektów 

kierunkowych 

Wiedza 

W01 
ma uporządkowaną wiedzę szczegółową z zakresu 

subkultur  

aktywność na 

zajęciach, kolokwium,  
K_W02 

W02 
zna zagrożenia związane z funkcjonowaniem 

subkultur 

aktywność na 

zajęciach, kolokwium,  
K_W02 

W03 

ma wiedzę na temat znaczenia działań 

profilaktycznych jako przeciwdziałania wstępowaniu 

do grup subkulturowych 

aktywność na 

zajęciach, kolokwium,  
K_W21 

Umiejętności 

U01 

potrafi zaprezentować charakterystykę, ideologię i 

zasady funkcjonowania najbardziej popularnych 

subkultur 

aktywność na 

zajęciach, kolokwium,  
K_U01 

U02 
potrafi rozpoznać różne rodzaje subkultur oraz 

przeprowadzić ich krytyczną analizę i interpretację  

aktywność na 

zajęciach, kolokwium,  
K_U03 

Kompetencje społeczne 

K01 
potrafi współdziałać i pracować w grupie, 

przyjmując w niej różne role 

aktywność na 

zajęciach, kolokwium,  
K_K02 

K02 
ma świadomość poziomu swojej wiedzy i 

umiejętności, 

aktywność na 

zajęciach, kolokwium,  
K_K06 

K03 
rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się 

zawodowego i rozwoju osobistego, 

aktywność na 

zajęciach, kolokwium,  
K_K01 
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Treści kształcenia: 

1. Przynależność do grup społecznych a poczucie alienacji 
2. Subkultury - geneza, pojęcie i rodzaje 
3. Znaczenie subkultur i alternatywnej duchowości w kulturze Zachodu 
4. Przyczyny powstawania subkultur (teoria transmisji, teoria konfliktu kultur, teoria buntu i negacji, teoria 

neutralizacji, teoria    struktur organizacyjnych, teoria biopsychologiczna, teoria socjologiczna) 
5. Rozwój historyczny subkultur ( w tym historia rozwoju subkultur młodzieżowych) 
6. Zmiany społeczno – polityczne i kulturowe jako determinanty powstawania subkultur 
7. Subkultury grup zawodowych 
8. Subkultury grup wiekowych 
9. Subkultury z perspektywy środowiska przebywania (np. menele, przystankersi etc.) 
10. Subkultury medialne i internetowe 
11. Subkultura hipsterów 
12. Subkultura a religia 
13. Wybrane współczesne subkultury w Polsce (cybergoth, goci, szafiarki,  punk, skini (skinheadzi), sataniści, 

rastafarianie, graficiarze (sprejowcy), squatersi, metalowcy, skejci (skaterzy),  hip – hop, dresiarze i jumacy, 
hakerzy i freekerzy, szalikowcy, emo) 

14. Subkultury a uzależnienia, demoralizacja, przestępczość, agresja, przemoc 
 

 

Metody/techniki dydaktyczne: 

- wykład 

 

Kryteria sprawdzania efektów kształcenia: 

Ocenę ustala się na podstawie odniesienia do pełnej, wyczerpującej odpowiedzi według następujących kryteriów:  

( 0 - 50)% - ndst   (70 - 80)% - db 

(50 - 60)% - dst   (80 - 90)% - db plus 

(60 - 70)% - dst plus  (90 -100)% - bdb 

 

Sposób zaliczenia: 

Ocena z przedmiotu na podstawie oceny z kolokwium 

 

Literatura: 

Bąk T., Współczesne uwarunkowania kreacji subkultur młodzieżowych, Wyd. Uniwersytetu 

Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa 2008. 

Kołodziejczyk E., Człowiek i świat w języku subkultur, Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2005. 

Piotrowski, P., Subkultury młodzieżowe. Aspekty psychospołeczne, Wydawnictwo Akademickie „Żak”, Warszawa 2003. 

Prejs B., Subkultury młodzieżowe. Bunt nie przemija, Wydawnictwo „Kos”, Katowice 2010. 

Rowiński G., Socjologiczno-psychologiczna analiza grup wyznaniowych i subkultur w Polsce. Podkultury i nowe ruchy 

religijne w Polsce,  Wydawnictwo M & M,  Warszawa - Pruszków 2004. 

 

Literatura uzupełniająca: 

 

Litorowicz A., Subkultura hipsterów. Od nowoczesnej etyki do ponowoczesnej estetyki,  Wydawnictwo Naukowe Katedra, 

Warszawa 2012. 

Moch  W., Hip hop - kultura miasta. Leksyka subkultury hiphopowej w Polsce, Wydawnictwo Uczelniane Wyższej Szkoły 

Gospodarki,  Bydgoszcz 2008. 

Przybyliński S., Podkultura więzienna. Wielowymiarowość rzeczywistości penitencjarnej, Wydawnictwo Impuls, Kraków 

2010. 

 

 

Uwaga: Literatura zostanie uaktualniona w roku rozpoczęcia zajęć 

  



31 
 

PWSZ w Sulechowie 

Instytut Administracji i Turystyki 

Kierunek studiów: Administracja 

Poziom kształcenia: studia I stopnia 

Profil kształcenia: praktyczny 

 

Nazwa przedmiotu: 
BEZPIECZEŃSTWO SPOŁECZNOŚCI 

LOKALNYCH 

Kod 

 przedmiotu: Ap-B12P 

Rok III 
Liczba 

Forma zajęć Punkty 

ECTS Semestr V Wykłady Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium 

Studia stacjonarne godzin ogółem 15 (E) 15 - -  - 4 

Studia niestacjonarne godzin ogółem 9 (E) 9    4 

Odpowiedzialny za przedmiot: dr Żaklina Skrenty  

Prowadzący zajęcia dydaktyczne:  

 

Skrócony opis przedmiotu: 

Założeniem wykładu  jest przedstawienie wiadomości z zakresu  ustroju i funkcjonowania samorządu terytorialnego na 

szczeblu gminnym i powiatowym oraz przedstawienie kompetencji organów i instytucji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo 

wewnętrzne w społecznościach lokalnych.  

 

Cel kształcenia: 

- zapoznanie z zasadami funkcjonowania samorządu terytorialnego w Polsce; 

- zapoznanie z systemem organów bezpieczeństwa wewnętrznego na szczeblu lokalnym, zasadami ich funkcjonowania i 

kompetencjami; 

- zapoznanie z innymi instytucjami realizującymi na szczeblu lokalnym działania z zakresu bezpieczeństwa wewnętrznego, 

ich kompetencjami i strukturą. 

 

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji: podstawowa wiedza z zakresu prawa 

konstytucyjnego i prawa administracyjnego 

 

Efekty kształcenia: 

Symbol Opis efektu kształcenia 

Sposób sprawdzenia 

efektu  

kształcenia 

Odniesienie do 

efektów 

kierunkowych 
Wiedza 

W01 

ma wiedzę o strukturze systemu administracji 

bezpieczeństwa wewnętrznego w Polsce na 

szczeblu lokalnym 

kolokwium, egzamin, 

aktywność na zajęciach 

K_W07 

K_W18 

W02 

ma wiedzę o zasadach funkcjonowania organów 

administracji bezpieczeństwa wewnętrznego w 

Polsce na szczeblu lokalnym 

kolokwium, egzamin, 

aktywność na zajęciach 
K_W18 

W03 

posiada wiedzę o kompetencjach organów 

administracji bezpieczeństwa wewnętrznego w 

Polsce na szczeblu lokalnym 

kolokwium, egzamin, 

aktywność na zajęciach 
K_W18 

Umiejętności 

U01 

posługuje się wiedzą potrzebną do samodzielnego 

rozwiązywania kwestii z zakresu funkcjonowania 

administracji bezpieczeństwa wewnętrznego na 

aktywność na zajęciach, 

rozwiązywanie kazusów, 

kolokwium, egzamin 

K_U01 

K_U02 

K_U05 
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szczeblu lokalnym 

 

U02 

dokonuje interpretacji aktów prawnych dotyczących 

funkcjonowania i kompetencji organów 

administracji bezpieczeństwa wewnętrznego na 

szczeblu lokalnym celem rozwiązywania 

problemów z zakresu bezpieczeństwa 

wewnętrznego 

aktywność na zajęciach, 

rozwiązywanie kazusów, 

kolokwium, egzamin 

K_U02 

K_U05 

K_U28 

U03 

rozumie zasady funkcjonowania organów 

administracji bezpieczeństwa wewnętrznego na 

szczeblu lokalnym i potrafi na tej podstawie 

wskazać podmiot odpowiedzialny za rozwiązanie 

określonego problemu z zakresu bezpieczeństwa 

wewnętrznego 

aktywność na zajęciach, 

rozwiązywania kazusów, 

kolokwium, egzamin 

K_U03 

K_U05 

K_U28 

U04 

umie zastosować wiedzę o kompetencjach 

organów administracji bezpieczeństwa 

wewnętrznego na szczeblu lokalnym celem 

określenia podstawy prawnej i wskazania sposobu 

działania poszczególnych organów w określonym 

stanie faktycznym 

aktywność na zajęciach, 

rozwiązywanie kazusów, 

kolokwium, egzamin 

K_U02 

K_U05 

K_U10 

K_U20 

U05 

potrafi sporządzić projekt aktu wydawanego przez 

administrację bezpieczeństwa wewnętrznego na 

szczeblu lokalnym w określonym stanie faktycznym 

aktywność na zajęciach, 

rozwiązywanie kazusów, 

przygotowywanie 

projektów aktów 

administracji, kolokwium, 

egzamin 

K_U02 

K_U05 

K_U10 

K_U23 

K_U24 

Kompetencje społeczne 

K01 

jest przygotowany do pracy w jednostkach  

samorządu terytorialnego, które realizują zadania z 

zakresu bezpieczeństwa wewnętrznego 

aktywność na zajęciach, 

rozwiązywanie kazusów, 

przygotowywanie 

projektów aktów 

administracji, kolokwium, 

egzamin 

K_K02 

K_K03 

K_K07 

K02 

samodzielnie jest w stanie uzupełnić i wykorzystać 

swoją wiedzę w związku z zagadnieniami 

administracji bezpieczeństwa wewnętrznego na 

szczeblu lokalnym 

aktywność na zajęciach, 

rozwiązywanie kazusów, 

kolokwium, egzamin 

K_K01 

K_K06 

K03 

powierzone zadania wykonuje w sposób 

prawidłowy i samodzielny 

aktywność na zajęciach, 

rozwiązywanie kazusów, 

kolokwium, egzamin 

K_K03 

K_K07 

K04 

potrafi współdziałać i pracować w grupie, przy 

rozwiązywaniu różnych problemów z zakresu 

bezpieczeństwa wewnętrznego na szczeblu 

lokalnym 

aktywność na zajęciach, 

rozwiązywanie kazusów, 

kolokwium, egzamin 

K_K02 

K_K05 

K05 

prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy 

związane z wykonywaniem zawodu, potrafi 

wskazywać zadania priorytetowe 

aktywność na zajęciach, 

rozwiązywanie kazusów, 

rozwiązywanie kazusów, 

kolokwium, egzamin 

K_K02 

K_K03 

K_K07 

 

Treści kształcenia: 

Wykład: 

- pojęcie i cechy samorządu terytorialnego,  
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- zadania gminy i powiatu w obszarze bezpieczeństwa wewnętrznego, 

- zasady funkcjonowania i kompetencje straży gminnej, 

- zasady funkcjonowania i kompetencje powiatowych służb, inspekcji i straży (powiatowy inspektor sanitarny, powiatowy 

inspektor nadzoru budowlanego, powiatowy komendant policji, powiatowy komendant straży pożarnej), 

- rozwiązywanie problemów społecznych wpływających na bezpieczeństwo wewnętrzne: pomoc społeczna, przeciwdziałanie 

narkomanii, alkoholizmowi, przemocy w rodzinie. 

Ćwiczenia: 

Zakres tematyczny ćwiczeń pokrywa się z zakresem wykładów. Ćwiczenia umożliwiają weryfikację rozumienia i praktyczne 

wykorzystanie wiedzy zdobytej na wykładach.  

 

Metody/techniki dydaktyczne: 

Z uwagi na praktyczny profil nauczania, zarówno na zajęciach wykładowych, jak i ćwiczeniowych, wykorzystywane są 

przede wszystkim metody zapewniające udział studentów w zajęciach oraz umożliwiające bieżącą weryfikację rozumienia 

przekazywanych treści. Wykład realizowany jest przede wszystkim w oparciu o metodę problemową, rzadziej 

konwencjonalną. Na ćwiczeniach rozwiązywane są przede wszystkim kazusy, dokonuje się analizy tekstów prawnych, 

przygotowuje projekty aktów związanych z działalnością organów administracji bezpieczeństwa wewnętrznego.  

 

Kryteria sprawdzania efektów kształcenia: 

Ocenę ustala się na podstawie odniesienia do pełnej, wyczerpującej odpowiedzi według następujących kryteriów:  

( 0 - 50)% - ndst   (70 - 80)% - db 

(50 - 60)% - dst   (80 - 90)% - db plus 

(60 - 70)% - dst plus  (90 -100)% - bdb 

 

Sposób zaliczenia: 

Egzamin  

 
Literatura: 

- A. Urban, Bezpieczeństwo społeczności lokalnych, Warszawa 2009, 

- T. Serafin, S. Parszowski, Bezpieczeństwo społeczności lokalnych. Programy prewencyjne w systemie bezpieczeństwa, 

Warszawa 2011, 

- M. Leszczyński, R. Mochnacki, A. Gumieniak, L. Owczarek, Bezpieczeństwo w wymiarze lokalnym. Wybrane obszary, 

Warszawa 2013. 

Literatura uzupełniająca: 

- J. Czapska, J. Widacki (red.), Bezpieczeństwo lokalne. Społeczny kontekst prewencji kryminalnej, Warszawa 2000, 

- M. Lisiecki, B. Sitek (red.), Bezpieczeństwo dużych i średnich aglomeracji z perspektywy europejskiej, Józefów 2011.  

Akty prawne: 

˗ Konstytucja RP 
˗ Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, (t. jedn. Dz. U. z 2013r., poz. 594 ze zm.), 
˗ Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym, (t. jedn. Dz. U. z 2013r., poz. 595 ze zm.), 
˗ Ustawa z 29 sierpnia 1997r. o strażach gminnych (t. jedn. Dz. U. z 2013r. poz. 1383 ze zm.), 
˗ Ustawa z 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (t. jedn. Dz. U. z 2013r. poz. 182 ze zm.), 
˗ Ustawa z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t. jedn. Dz. U. z 

2012r. poz. 1356 ze zm.), 
˗ Ustawa z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii (t. jedn. Dz. U. z 2012r. poz. 124 ze zm.), 
˗ Ustawa z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. nr 180 poz. 1493 ze zm.),  
˗ Ustawa z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t. jedn. Dz. U. z 2011r. nr 212 poz.1263 ze zm.), 
˗ Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t. jedn. Dz. U. z 2013 poz. 1409 ze zm.), 
˗ Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990r. o Policji (t. jedn. Dz. U. z 2011r., nr 287, poz. 1687 ze zm.), 
˗ Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o Państwowej Straży Pożarnej (t. jedn. Dz. U. z 2013r. poz. 1340 ze zm.). 

 

Uwaga: Literatura zostanie uaktualniona w roku rozpoczęcia zajęć  
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PWSZ w Sulechowie 

Instytut Administracji i Turystyki 

Kierunek studiów: Administracja 

Poziom kształcenia: studia I stopnia 

Profil kształcenia: praktyczny 

 

Nazwa przedmiotu: BEZPIECZEŃSTWO IMPREZ MASOWYCH 
Kod 

 przedmiotu: Ap-B13P 

Rok III 
Liczba 

Forma zajęć Punkty 

ECTS Semestr V Wykłady Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium 

Studia stacjonarne godzin ogółem - - 30 -  - 2 

Studia niestacjonarne godzin ogółem - - 18   2 

Odpowiedzialny za przedmiot: dr Marek Derlatka 

Prowadzący zajęcia dydaktyczne:  

Skrócony opis przedmiotu: 

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z problematyką bezpieczeństwa podczas organizacji imprez masowych, a 

także kwestiami szczegółowymi np. liczebność służb porządkowych, wysokość ubezpieczenia OC.  

 

Cel kształcenia: 

- poznanie i rozumienie podstaw prawnych zapewnienia bezpieczeństwa podczas imprez masowych, 

- zapoznanie ze strukturą i zadaniami podmiotów odpowiedzialnych za zachowanie bezpieczeństwa na imprezach 

masowych, 

- przygotowanie potencjalnych pracowników do wykonywania zadań z zakresu zapewnienia bezpiecznego przebiegu imprez 

masowych 

 

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji:  

ogólna wiedza o normach regulujących porządek prawny. 

 

Efekty kształcenia: 

Symbol Opis efektu kształcenia 

Sposób sprawdzenia 

efektu  

kształcenia 

Odniesienie do 

efektów 

kierunkowych 

Wiedza 

W01 zna zasady organizacji  imprez masowych.  Kolokwium        K_W07 

W02 
zna metody zapewnienia bezpieczen ́stwa w 

przypadku organizacji imprez masowych. 
Kolokwium 

K_W07 

 

W03 

ma uporza ̨dkowaną wiedze ̨ na temat 

występuja ̨cych w ro ́żnych s ́rodowiskach 

społecznych wybranych zagroz ̇en ́ dla 

bezpieczen ́stwa wewne ̨trznego 

Kolokwium 
K_W02 

 

W04 
zna obowiązki Policji, Straży Pożarnej przy 

organizacji imprez masowych  
Kolokwium      K_W07 

Umiejętności 

U01 
potrafi planowac ́ siły i środki niezbe ̨dne do realizacji 

zadan ́ w zakresie bezpieczen ́stwa wewne ̨trznego  

Kolokwium K_U03 

 

U02 

potrafi przygotowac ́ sprawozdania z w.w. działan ́ 

np. zaplanować liczbę służb porządkowych 

niezbędnych przy organizacji imprezy masowej.  

Kolokwium 
K_U03 

 

U03 
posiada umieje ̨tnos ́ć przygotowania wysta ̨pienia 

ustnego i pisemnego w sprawach zwia ̨zanych z 

Kolokwium 
K_U03 
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bezpieczen ́stwem wewne ̨trznym 

U04 
potrafi dotrzec ́ z komunikatem do odbiorco ́w – 

uczestników imprezy masowej  

kolokwium 
K_U03 

Kompetencje społeczne 

K01 

potrafi wspo ́łdziałac ́ w interdyscyplinarnych 

zespołach, np. w zespole przygotowującym 

imprezę masową  

kolokwium K_K02 

K02 
potrafi wskazac ́ priorytety w zakresie zapewnienia 

bezpieczeństwa przy organizacji imprezy masowej 
kolokwium 

K_K03 

 

K03 
potrafi brac ́ odpowiedzialnos ́ć za powierzone 

zadania  
kolokwium K_K07 

Treści kształcenia: 

1. Ustawa o bezpieczeństwie imprez masowych. Zakres regulacji ustawy. Definicja imprezy masowej. Definicja imprezy 

masowej podwyższonego ryzyka. Bezpieczeństwo imprezy masowej. Czas trwania imprezy masowej. Przykłady imprez 

masowych z przeszłości, na których nie zostały dopełnione wymogi bezpieczeństwa. 

2. Charakterystyka bezpieczeństwa imprez masowych, obowiązki organizatora i liczebność służby porządkowej i służby 

informacyjnej, obowiązki uczestników imprezy masowej. Regulaminy imprez masowych - przykłady. Analiza przykładowych 

regulaminów. 

3. Obowiązki uczestników imprezy masowej; dostępność napojów alkoholowych. Wymagania wobec kierownika ds. 

bezpieczeństwa i członków służby porządkowej i służby informacyjnej. 

4. Mecz piłki nożnej - w rozumieniu ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych. Mecz piłki nożnej jako impreza masowa 

podwyższonego ryzyka - w ujęciu ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych. Wymagania w stosunku do obiektów do 

prowadzenia rozgrywek meczów piłki nożnej w ramach ligi zawodowej. Wstęp na mecz piłki nożnej osób małoletnich. Karta 

kibica. Zakaz klubowy, tzw. zakaz stadionowy. Minimalne sumy gwarancyjne ubezpieczenia OC w odniesieniu do masowej 

imprezy sportowej w przypadku meczu piłki nożnej, meczu piłki nożnej o podwyższonym ryzyku. 

5. Zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej. Kontrola bezpieczeństwa imprezy masowej. Minimalne wymagania 

dotyczące zabezpieczeń pod względem medycznym imprezy masowej Zasady gromadzenia i przetwarzania informacji 

dotyczących bezpieczeństwa imprezy masowej. Odpowiedzialność za szkody w związku z zabezpieczeniem imprezy 

masowej.  

 

Metody/techniki dydaktyczne: 

- zajęcia z wykorzystaniem aktów prawnych, dyskusja, ocenianie obowiązujących regulacji prawnych w zakresie 

bezpieczeństwa na imprezach masowych, zgłaszanie propozycji de lege ferenda 

 

Kryteria sprawdzania efektów kształcenia: 

Ocenę ustala się na podstawie odniesienia do pełnej, wyczerpującej odpowiedzi według następujących kryteriów:  

( 0 - 50)% - ndst   (70 - 80)% - db 

(50 - 60)% - dst   (80 - 90)% - db plus 

(60 - 70)% - dst plus  (90 -100)% - bdb 

 

Sposób zaliczenia: 

Ocena z przedmiotu na podstawie kolokwium 

 

Literatura: 

Kotowski W., Kurzępa B. Bezpieczeństwo imprez masowych. Komentarz do ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych, 

Warszawa 2012; 

Kąkol C., Bezpieczeństwo imprez masowych. Komentarz, Warszawa 2012. 

Akt prawny: 

Ustawa z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych, (Dz. U. Nr 62,poz. 504 ze zm.) 

 

 

Uwaga: Literatura zostanie uaktualniona w roku rozpoczęcia zajęć 


