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Podhalańska Państwowa Uczelnia Zawodowa w Nowy Targu

Informacje ogólne

Nazwa zajęć Czynności policji na miejscu zdarzenia

Kod zajęć BN-1-3,3pwsbp,21-22

Status zajęć Do wyboru

Wydział / Instytut Instytut Humanistyczno - Społeczny

Kierunek studiów bezpieczeństwo narodowe

Moduł specjalizacyjny -----

Specjalizacja -----

Forma studiów Rok studiów Semestr
Suma godzin dydaktycznych

Liczba punktów ECTS
Wykłady Ćwiczenia/praktyki

Stacjonarne

1 1 --- --- ---

1 2 0 30.0 2.0

Suma 0 30.0 2.0

Poziom studiów studia pierwszego stopnia

Profil Praktyczny

Osoba odpowiedzialna za
program zajęć dr Zbigniew Małodobry

Wymagania (Kompetencje
wstępne)

Brak

Zapoznanie studentów z podstawowymi obowiązkami i zadaniami policjanta na



Założenia i cele zajęć miejscu zdarzenia

Prowadzący zajęcia mgr Andrzej Kowalski

Egzaminator/ Zaliczający mgr Andrzej Kowalski

Nakład pracy studenta - bilans punktów ECTS

Nakład pracy studenta niezbędny do uzyskania efektów uczenia się
Obciążenie studenta

Studia
stacjonarne

Studia
niestacjonarne

Obciążenie studenta na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału
nauczycieli akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia i studentów, w
tym:

godz.:
33.0

godz.:
0.0

Udział w wykładach (godz.) 0 0

Udział w: ćwiczenia (godz.) 30 0

Dodatkowe godziny kontaktowe z nauczycielem (godz.) 2 0

Udział w egzaminie (godz.) 1 0

Obciążenie studenta związane z jego indywidualną pracą związaną z zajęciami
organizowanymi przez uczelnię, w tym:

godz.:
20.0

godz.:
0.0

Samodzielne studiowanie tematyki zajęć/ przygotowanie się do wykładu (godz.) 0 0

Samodzielne studiowanie tematyki zajęć/ przygotowanie się do: ćwiczenia (godz.) 18 0

Przygotowanie do zaliczenia/ egzaminu (godz.) 2 0

Wykonanie prac zaliczeniowych (referat, projekt, prezentacja itd.) (godz.) 0 0

Suma 
(obciążenie studenta na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału
nauczycieli akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia oraz związane z
jego indywidualną pracą związaną z tymi zajęciami)

godz.:
53.0

ECTS:
2.0

godz.:
0.0

ECTS:
0

Obciążenie studenta w ramach zajęć kształtujących umiejętności praktyczne godz.:
50

ECTS:
2

godz.:
0

ECTS:
0

Efekty uczenia się

Efekty uczenia się

Odniesienia
do
kierunkowych
efektów
uczenia się

Odniesienia 
do
charakterystyk
drugiego
stopnia 
efektów
uczenia
się Polskich 
Ram
Kwalifikacji

Sposób
weryfikacji
efektów
uczenia się

Wiedza: student zna i rozumie



W1

W1- zasady postępowania na miejscu zdarzenia. Zna
podstawy prawne, cele oględzin i zasady ich
przeprowadzania. Rozróżnia rodzaje śladów
kryminalistycznych. Zna zasady dokumentowania
miejsca zdarzania. W2- posiada podstawową wiedzę z
zakresu procesu karnego. Zna zasady przyjmowania
informacji o przestępstwie. Zna zasady przyjmowania i
dokumentowania informacji o przestępstwie. W3 - zna
zadania realizowane przez Policję w sytuacji zaistnienia
katastrofy naturalnej, awarii technicznej na
poszczególnych etapach alarmowania i ostrzegania,
działań porządkowych, bezpośrednich działań
ratowniczych, przywracania stanu pierwotnego.

K_W13 P6S_WG
odpowiedź, (W),
udział w dyskusji,
(W)

Umiejętności: student potrafi

U1

U1 - potrafi omówić procedury postępowania Policji na
miejscu zdarzenia, wskazać, jakie informacje należy
zebrać na miejscu zdarzenia, omówić wstępne czynności
w zależności od rodzaju zaistniałego zdarzenia. Potrafi
określić czynności wchodzące w skład
kryminalistycznego badania miejsca zdarzenia oraz
sposób ich dokumentowania. U2- potrafi wskazać źródła
informacji o przestępstwie. Potrafi omówić podstawową
dokumentację związaną z przyjęciem zawiadomienia o
przestępstwie. Potrafi przedstawić zasady postepowania
w przypadku zawiadomienia przez osobę małoletnią,
nietrzeźwą, zgwałconą, niepełnosprawną, cudzoziemca.
U3 Potrafi formułować i bronić własnych opinii

K_U04,
K_U14

P6S_UW_01,
P6S_UK_02

bezpośrednia
ocena wykonania
zadania
(np. ocena
projektu, ocena
sprawozdania,
dokumentowania
danych, realizacji
zajęć) (U)

Kompetencje społeczne: student jest gotów do

K1

K1 -rozumie istotę Polskiej Karty Praw Ofiary i
zebranych w niej wszystkich praw ofiary przestępstwa,
które są pogrupowane wg poszczególnych kategorii
opisujących wartości moralne. Dostrzega wynikające z
niej obowiązki policjanta, który ma kontakt z ofiarą.
Rozumie wskazania dotyczące obowiązku policjanta
sprawowania opieki nad ofiarami tragedii. Zachowuje
krytycyzm i skłonność do weryfikowania pozyskiwanych
informacji.

K_K07 P6S_KK_02,
P6S_KR

ocena
wypowiedzi
(treści i sposobu
jej
przedstawiania;)
(K), obserwacja
zachowania
studenta
podczas zajęć;
(K)

Formy i metody kształcenia

ćwiczenia,  rozwiązywanie zadań i kazusów problemowych, praca w grupach, dyskusja z prowadzącym

Treści programowe
Wykłady

-

Ćwiczenia
ćwiczenia

Ćwiczenia:

Postępowanie na miejscu zdarzenia do chwili oględzin. Przyjmowanie i przekazywanie informacji. Rodzaje zdarzeń i



określenie wstępnych czynności.

Ustalanie świadków i uczestników zdarzenia.

Pojęcie śladu kryminalistycznego, rodzaje oraz sposoby i zasady ich zabezpieczania.

Zabezpieczenie miejsca zdarzenia do chwili oględzin.

Oględziny. Kryminalistyczne badanie miejsca zdarzenia. Skład i zadania członków grupy operacyjno-procesowej.
Podstawy prawne, cele oględzin oraz zasady ich przeprowadzania. Zasady dokumentowania oględzin.

Przyjęcie informacji o przestępstwie. Istota procesu karnego. Informacje o przestępstwie: źródła informacji,
społeczny i prawny obowiązek zawiadomienia o przestępstwie, sposoby dokumentowania informacji, postępowanie
w przypadku zawiadomienia przez osobę małoletnią, nietrzeźwą, zgwałconą, niepełnosprawną, cudzoziemca,
instytucje. skutki złożenia wniosku o ściganie.

Uprawnienia i obowiązki pokrzywdzonego: pojęcie pokrzywdzonego, prawa pokrzywdzonego, obowiązki
pokrzywdzonego, zakres informacji udzielanych pokrzywdzonemu.  Polska Karta Praw Ofiary.

Przyjęcie zawiadomienia o przestępstwie i wniosku o ściganie karne: formalne i merytoryczne wymogi Protokołu
przyjęcia ustnego zawiadomienia o przestępstwie i przesłuchanie w charakterze świadka osoby zawiadamiającej
(wniosek o ściganie karne). Postępowanie sprawdzające i czynności w niezbędnym zakresie (art. 307 i 308 kpk)

Postępowanie policjanta w sytuacjach kryzysowych. zaistnienia katastrofy naturalnej, awarii technicznej na
poszczególnych etapach alarmowania i ostrzegania, działań porządkowych, bezpośrednich działań ratowniczych,
przywracania stanu pierwotnego.

Przykładowe techniki kontrolowania stresu.

Opieka nad ofiarami tragedii.

Terroryzm.

Zabezpieczanie imprez masowych

Kryteria oceny osiągniętych efektów uczenia się

Kryteria oceny efektów
uczenia się
osiągniętych przez
studenta

Na ocenę 5,0

Wyczerpujące odpowiedzi na 3 zadane pytania

Na ocenę 4,5

Wystarczające choć niekompletne odpowiedzi. Dwie odpowiedzi powinny być
kompletne.

Na ocenę 4,0

wiedza podstawowa, wymagająca uzupełnienia. Przynajmniej jedna odpowiedź jest
kompletna

Na ocenę 3,5

wiedza elementarna w każdym zadanym obszarze

Na ocenę 3,0

wiedza zawierająca znaczące braki, ale zaświadczająca o elementarnej wiedzy
odpowiadającego. Student nie wykazuje wiedzy w jednym obszarze, ale posiada
przynajmniej rozbudowaną wiedzę przy dwóch pozostałych zagadnieniach

Na ocenę 2,0



student nie przystąpił do ustnego odpytania, lub nie wykazał się wiedzą świadczącą o
chociażby elementarnej wiedzy 

Forma weryfikacji osiągnięć studenta i warunki zaliczenia zajęć

Forma weryfikacji osiągnięć studenta Egzamin

Warunki odbywania i zaliczenia zajęć oraz dopuszczenia do
końcowego egzaminu (zaliczenia z oceną)

1. obecność na wykładach i ćwiczeniach

2. aktywność w czasie dyskusji na zaproponowane
tematy

3. spełnienie wszystkich dodatkowych wymagań,
które określi koordynator przedmiotu

Wykaz zalecanego piśmiennictwa
Wykaz literatury podstawowej
Lp. Pozycja

1 M. Kowalski, Taktyka postępowania policjanta na miejscu określonych zdarzeń, Słupsk 1999

2 M. Baran P. Sielecki A. Wasik, Podręcznik policjanta pionu prewencji, Katowice 2007

3 J. Gąsiorowski, Zabezpieczanie miejsca zdarzenia. Aspekty prawne i kryminalistyczne, Katowice 2004

4 A. Niezabitowska, Policjant wobec ofiary przestępstwa, Słupsk 2011

5 H. Grzywna, Oględziny miejsca zdarzenia, Słupsk 2011

Wykaz literatury uzupełniającej
Lp. Pozycja

1 J. Curyło, Przyjęcie informacji o przestępstwie. Postępowanie sprawdzające. Odmowa wszczęcia
postępowania. Wszczęcie postępowania przygotowawczego, Słupsk 2011

2 J. Bąkiewicz, Pojęcie, rodzaje i znaczenie śladów kryminalistycznych, Słupsk 1994

3 W. Michoń R. Perek, Postępowanie w przypadku uzyskania informacji o możliwości wystąpienia aktu o
cechach terrorystycznych, Katowice 2008

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk zawodowych

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk zawodowych Brak
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