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Podhalańska Państwowa Uczelnia Zawodowa w Nowy Targu

Informacje ogólne

Nazwa zajęć Ustawowe uprawnienia policjanta

Kod zajęć BN-1-3,2pwsbp,21-22

Status zajęć Do wyboru

Wydział / Instytut Instytut Humanistyczno - Społeczny

Kierunek studiów bezpieczeństwo narodowe

Moduł specjalizacyjny policja w systemie bezpieczeństwa publicznego

Specjalizacja -----

Forma studiów Rok studiów Semestr
Suma godzin dydaktycznych

Liczba punktów ECTS
Wykłady Ćwiczenia/praktyki

Stacjonarne

1 1 --- --- ---

1 2 --- --- ---

2 3 20.0 30.0 4.0

Suma 20.0 30.0 4.0

Poziom studiów studia pierwszego stopnia

Profil Praktyczny

Osoba odpowiedzialna za program
zajęć dr Zbigniew Małodobry

Wymagania (Kompetencje wstępne) brak



Założenia i cele zajęć Studenci zapoznają się z uprawnieniami, obowiązkami i zadaniami
policjantów

Prowadzący zajęcia dr Zbigniew Małodobry

Egzaminator/ Zaliczający dr Zbigniew Małodobry

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.:
53.0

godz.:
0.0

Udział w wykładach (godz.) 20 0

Udział w: ćwiczenia (godz.) 30 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.:
100.0

godz.:
0.0

Samodzielne studiowanie tematyki zajęć/ przygotowanie się do wykładu (godz.) 40 0

Samodzielne studiowanie tematyki zajęć/ przygotowanie się do: ćwiczenia (godz.) 40 0

Przygotowanie do zaliczenia/ egzaminu (godz.) 18 0

Wykonanie prac zaliczeniowych (referat, projekt, prezentacja itd.) (godz.) 2 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.:
153.0

ECTS:
4.0

godz.:
0.0

ECTS:
0

Obciążenie studenta w ramach zajęć kształtujących umiejętności praktyczne godz.:
75

ECTS:
3

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 - zna strukturę organizacyjną, zasady
funkcjonowania i zadania policji w zapewnieniu
bezpieczeństwa i porządku publicznego. W2 – zna
ustawowe uprawnienia policjanta.

K_W07 P6S_WG,
P6S_WK_01

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

Umiejętności: student potrafi

U1

U1 - umiejętność dokonywania porównań polskich
regulacji prawnych dotyczących zapewniania
bezpieczeństwa z rozwiązaniami funkcjonującymi w
innych krajach.

K_U11 P6S_UW_02

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

Kompetencje społeczne: student jest gotów do

K1 K1 - ma wyrobioną dbałość o przestrzeganie prawa i
norm etycznych. K_K08 P6S_KO_03,

P6S_KR

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

Formy i metody kształcenia

Wykład informacyjny, dyskusja, praca w grupach, prezentacje multimedialne,  sesje rozwiązywania problemu

Treści programowe
Wykłady

1. Współczesne tendencje w rozwoju policji na świecie (np. tzw. plural policing).

2. Wybrane modele policji. Organizacja Policji w Polsce na tle innych krajów. Plany rozwoju policji polskiej. Cywilna
kontrola policji na świecie.

3. Zakres zadań policji. Policja w kontekście zagrożenia przestępczością zorganizowaną i terroryzmem. Policja a
przemoc w rodzinie.

4. Uprawnienia Policji. Służby stosujące przymus bezpośredni wobec obywateli. Prawa człowieka a policja

5. Obowiązki i prawa policjanta. Indywidualne i społeczne problemy związane z pełnieniem roli policjanta

6. Kooperacja Policji z innymi (wyspecjalizowanymi) organami zapewniającymi bezpieczeństwo w państwie polskim.
System bezpieczeństwa publicznego RP w kontekście uregulowań konstytucyjnych.

7. Międzynarodowa współpraca policyjna ze szczególnym uwzględnieniem Interpolu, instytucji Unii Europejskiej
oraz polskich misji zagranicznych.

8. Community policing - założenia, formy realizacji, krytyka. Dzielnicowy jako podstawowe ogniwo realizacji filozofii
community policing w Polsce.



Ćwiczeniaćwiczenia

1. Uprawnienia policjantów w trakcie wykonywania obowiązków służbowych.

2. Odpowiedzialność karna i dyscyplinarna funkcjonariuszy Policji.

3. Służba kryminalna:

   • działalność dochodzeniowo-śledcza;

   • działalność operacyjno-rozpoznawcza;

   • technika kryminalistyczna.

4. Służba prewencyjna:

   • służba ruchu drogowego;

   • służba patrolowa;

   • służba obchodowa;

   • służba konwojowa;

   • służba asystencyjna;

   • służba dyżurna.

5. Służba wspomagająca:

   • kadry;

   • szkolenie;

   • komunikacja wewnętrzna i zewnętrzna;

   • finanse;

   • transport;

   • zaopatrzenie;

   • inwestycje;

6. Policja sądowa, komisariaty specjalistyczne, lotnictwo policyjne.

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)

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 B. Hołyst, Policja na świecie, LexisNexsis, Warszawa 2011

2 T. Cielecki, Prewencja kryminalna. Studium z profilaktyki kryminologicznej, Opole 2004

3 W. Kotowski, Ustawa o policji, komentarz, ABC a Wolters Kluwer business, Warszawa, 2012

4 S. Pieprzny, Policja. Organizacja i funkcjonowanie, Wolters Kluwer, Warszawa 2012

Wykaz literatury uzupełniającej
Lp. Pozycja

1 J. Barcz (red.), Przestrzeń wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości Unii Europejskiej, Instytut Wydawniczy
EuroPrawo, Warszawa, 2009

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk zawodowych

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk zawodowych Brak
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