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Podhalańska Państwowa Uczelnia Zawodowa w Nowy Targu

Informacje ogólne

Nazwa zajęć Przygotowanie do stosowania środków przymusu bezpośredniego i broni palnej

Kod zajęć BN-1-3,5pwsbp,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 --- --- ---

2 3 15.0 25.0 3.0

Suma 15.0 25.0 3.0

Poziom studiów studia pierwszego stopnia

Profil Praktyczny

Osoba
odpowiedzialna
za program zajęć

dr Zbigniew Małodobry



Wymagania
(Kompetencje
wstępne)

Ogólne przygotowanie motoryczne 

Założenia i cele
zajęć

Student zapozna się z rodzajami środków przymusu bezpośredniego, ich praktycznym
użyciem oraz aspektami prawnymi. Pozna podstawowe elementy sztuk walki i samoobrony
używane jako siła fizyczna.

Prowadzący
zajęcia prof.dr hab. Tadeusz Ambroży

Egzaminator/
Zaliczający prof.dr hab. Tadeusz Ambroży

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.:
43.0

godz.:
0.0

Udział w wykładach (godz.) 15 0

Udział w: ćwiczenia (godz.) 25 0

Dodatkowe godziny kontaktowe z nauczycielem (godz.) 1 0

Udział w egzaminie (godz.) 2 0

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

godz.:
35.0

godz.:
0.0

Samodzielne studiowanie tematyki zajęć/ przygotowanie się do wykładu (godz.) 12 0

Samodzielne studiowanie tematyki zajęć/ przygotowanie się do: ćwiczenia (godz.) 12 0

Przygotowanie do zaliczenia/ egzaminu (godz.) 10 0

Wykonanie prac zaliczeniowych (referat, projekt, prezentacja itd.) (godz.) 1 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.:
78.0

ECTS:
3.0

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

Odniesienia 
do
charakterystyk
drugiego
stopnia 

Sposób
weryfikacji



kierunkowych
efektów
uczenia się

efektów
uczenia
się Polskich 
Ram
Kwalifikacji

efektów
uczenia się

Wiedza: student zna i rozumie

W1

W1- zna podstawy prawne i faktyczne użycia siły
fizycznej przez policjantów a także zasady, warunki i
przypadki użycia siły fizycznej oraz ograniczenia i zakazy
jej użycia.

K_W15 P6S_WG
odpowiedź,
(W), udział w
dyskusji, (W)

Umiejętności: student potrafi

U1

U1 - potrafi wskazać miejsca wrażliwe na uderzenia i
kopnięcia, przyjąć pozycję walki oraz poruszać się w niej.
U2 - potrafi zastosować ciosy rękami i obrony,
zastosować kopnięcia i obrony przed nimi. Wykonać
pady, przewroty, rzuty i podcięcia.

K_U12 P6S_UW_02 sprawdzian
praktyczny

Kompetencje społeczne: student jest gotów do

K1

K1 - jest świadomy ograniczeń stosowania siły fizycznej
wynikającej krajowych aktów prawnych i umów
międzynarodowych np. Europejskiej Konwencji Praw
Człowieka.

K_K06 P6S_KO_03

ocena
wypowiedzi
(treści i
sposobu jej
przedstawiania;)
(K)

Formy i metody kształcenia

Wykład informacyjny, ćwiczenia praktyczne indywidualne i w grupach, studium przypadku 

Treści programowe
Wykłady

Pojęcie „przymus bezpośredni”. 

Podstawy prawne użycia środków przymusu bezpośredniego. 

Podstawy faktyczne użycia środków przymusu bezpośredniego. 

Rodzaje środków przymusu bezpośredniego. 

Podstawowe pojęcia związane z użyciem środków przymusu bezpośredniego (czynna napaść, naruszenie
nietykalności cielesnej funkcjonariusza, obrona konieczna, zamach, czynny opór, bierny opór, stan wyższej
konieczności, niebezpieczne narzędzie, osoba zatrzymana, osoba tymczasowo aresztowana, osoba skazana,
nieletni, czyn karalny). 

Ćwiczenia
ćwiczenia

Postawy i sposoby poruszania się w walce:

- miejsca wrażliwe na ciele człowieka narażone na ciosy i kopnięcia,



- pozycja walki,

- poruszanie się w pozycji walki (dystansowanie).

Ciosy rękoma i obrona przed nimi:

- ciosy proste,

- ciosy sierpowe,

- ciosy z dołu,

- unik prosty w dół,

- unik w prawo i unik w lewo,

- uniki rotacyjne,

- obrona rękami (zasłona).Kopnięcia i obrona przed nimi:

- kopnięcie frontalne,

- kopnięcia okrężne,

- obrona przed kopnięciami poprzez blokowanie nogami,

- obrona przed kopnięciami poprzez blokowanie rękami.

Sposoby sprowadzania do parteru:

- pady i przewroty,

- rzut biodrowy,

- podcięcia,

- obalenia z chwytu za głowę i nogi.

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 Zaliczenie i egzamin

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

2,0- nie potrafi wykonać minimum na
ocenę 3.0

3,0- potrafi poprawnie wykonać 3
techniki interwencji 

3,5- potrafi poprawnie wykonać 4
techniki interwencji

4,0 – potrafi poprawnie wykonać 5
technik interwencji

4,5 – potrafi poprawnie wykonać 6
technik interwencji

5,0 – potrafi poprawnie wykonać 7 i
więcej technik interwencji

Wykaz zalecanego piśmiennictwa
Wykaz literatury podstawowej
Lp. Pozycja

1 P.Chmielewski, Ciosy i kopnięcia w samoobronie, Katowice 2002.

2 P.Sielecki, Środki przymusu bezpośredniego, Katowice 2006.

Wykaz literatury uzupełniającej
Lp. Pozycja

1 W.Jakubiak, Wybrane problemy taktyki i techniki interwencji policyjnych, Legionowo 2000.

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk zawodowych

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk zawodowych Brak
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