
AKADEMIA WSB  
  

Kierunek studiów: Bezpieczeństwo narodowe 

Moduł / przedmiot: Uprawnienia wybranych służb publicznych 

Profil kształcenia: praktyczny 

Poziom kształcenia: studia I stopnia 

Liczba godzin w 
semestrze 

1 2 3 

I II III IV V VI 

Studia stacjonarne 
(w/ćw/lab/pr/e) 

     28ćw 

Studia niestacjonarne 
(w/ćw/lab/pr/e) 

     28ćw 

JĘZYK PROWADZENIA 
ZAJĘĆ 

Polski 

WYKŁADOWCA mgr Jacek Domagała 

FORMA ZAJĘĆ 
 

Ćwiczenia 

CELE PRZEDMIOTU Realizacja zakładanych efektów kształcenia 

Odniesienie do efektów uczenia się Opis efektów uczenia się Sposób weryfikacji efektu  
uczenia się Efekt kierunkowy PRK 

WIEDZA 

BN_W04  

 

P6S_WK  

 

zna podstawy prawne i przyczyny 
legitymowania; 

test wiedzy (pytania zamknięte); 

BN_W04  

 

P6S_WK  

 

zna podstawy prawne i przyczyny 
kontroli osobistej, przeglądania 
zawartości bagażu, sprawdzenia 
ładunku; 

test wiedzy (pytania zamknięte); 

BN_W04  

 

P6S_WK  

 

zna ograniczenia w zakresie 
przeprowadzania kontroli osobistej, 
przeglądania zawartości bagażu, 
sprawdzenia ładunku;  

test wiedzy (pytania zamknięte); 

BN_W04  

 

P6S_WK  

 

zna podstawy prawne i faktyczne 
zatrzymania osoby; 

test wiedzy (pytania zamknięte); 

BN_W04  

 

P6S_WK  

 

zasady zatrzymywania osób z 
uwzględnieniem ich statusu 
prawnego; 

test wiedzy (pytania zamknięte); 

Umiejętności 

BN_U03  
 

P6S_UW  
 

rozróżnia dokumenty związane z 
ustalaniem tożsamości; 

test wiedzy (rozwiązywanie 
caususów); 

BN_U010  
 

P6S_UW  
 

rozpoznaje i identyfikuje 
zabezpieczenia stosowane na 
dokumentach związanych z 
ustalaniem tożsamości oraz techniki 
ich fałszowania; 

test wiedzy (rozwiązywanie 
caususów); 

BN_U05  
BN_U010  
 

P6S_UO  
P6S_UW  
 

potrafi zarządzać w sytuacji 
kryzysowej dzięki wiedzy o 
możliwości wykorzystania swoich 
uprawnień; 

test wiedzy (rozwiązywanie 
caususów); 

Kompetencje społeczne 

BN_K01  
BN_K02  
 

P6S_KK  
P6S_KK  
 

jest otwarty na dyskusję z zakresu 
zagadnień związanych z ewolucją roli 
Policji w zapewnieniu bezpieczeństwa 
publicznego;  

ocena zachowań studenta na 
zajęciach; 

 

BN_K06  
BN_K07  
 

P6S_KR  
P6S_KR  
 
 

ma świadomość odpowiedzialności 
zawodowej, wysokich standardów 
etycznych jakimi posługuje się 

ocena zachowań studenta na 
zajęciach; 

 



funkcjonariusz zapewniający 
bezpieczeństwo publiczne; 

Nakład pracy studenta  (w godzinach dydaktycznych 1h dyd.=45 minut)**  
 

Stacjonarne  
udział w wykładach =  
udział w ćwiczeniach = 28 
przygotowanie do ćwiczeń =28,5 
przygotowanie do wykładu =  
przygotowanie do egzaminu/zaliczenia = 29 
realizacja zadań projektowych = 
e-learning = 
zaliczenie/egzamin = 2 
inne  (konsultacje) = 2 
RAZEM: 89,5 
Liczba punktów  ECTS: 3,5 
w tym w ramach zajęć praktycznych:  
 

Niestacjonarne 
udział w wykładach =  
udział w ćwiczeniach = 28 
przygotowanie do ćwiczeń = 28,5 
przygotowanie do wykładu =  
przygotowanie do egzaminu/zaliczenia = 29 
realizacja zadań projektowych = 
e-learning = 
zaliczenie/egzamin = 2 
inne  (konsultacje) = 2 
RAZEM: 89,5 
Liczba punktów  ECTS: 3,5 
w tym w ramach zajęć praktycznych:  
 

WARUNKI WSTĘPNE Brak  

TREŚCI PRZEDMIOTU 
 
 
 

Treści realizowane w formie bezpośredniej:  

• Pojęcie „tożsamość osoby”. 

• Podstawy prawne legitymowania: 
- ustawa o Policji, 
- ustawa prawo o ruchu drogowym, 
- ustawa o cudzoziemcach. 

• Przyczyny legitymowania. 

• Uprawnienia policjanta w czasie legitymowania: 
- ustawa o Policji, 
- kodeks wykroczeń, 
- kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia. 

• Obowiązki policjanta w czasie legitymowania. 

• Podmioty, na prośbę których policjant legitymuje osoby: 
- Sąd, 
- Prokuratura, 
- Organy samorządu terytorialnego, 
- Inne. 

• Widoczne ślady charakteryzujące sfałszowany dokument lub potwierdzające autentyczność 
związane z ustaleniem tożsamości lub dokument na podstawie, którego można ustalić 
tożsamość: ślady przerobienia, ślady podrobienia. 

• Komunikacja interpersonalna, 

• Sposoby postępowania z osobami nie posiadającymi dokumentów (m. in. ustawa o Policji, 
kodeks postępowania w sprawach o wykroczenie, kodeks postępowania karnego). 

• Sposoby postępowania z osobami odmawiającymi okazania dokumentu tożsamości lub 
tożsamości, których nie można ustalić (m. in. ustawa o Policji, kodeks postępowania w 
sprawach o wykroczenie, kodeks postępowania karnego). 

• Podstawy prawne dokonania kontroli osobistej, przeglądania zawartości bagażu, sprawdzenia 
ładunku oraz pobierania od osób wymazu ze śluzówki policzków. 

• Przyczyny dokonywania kontroli osobistej, przeglądania zawartości bagażu, sprawdzenia 
ładunku. 

• Zasady przeprowadzania kontroli osobistej, przeglądania zawartości bagażu, sprawdzenia 
ładunku (z uwzględnieniem praw człowieka, etyki zawodowej i polityki antydyskryminacyjnej). 

• Ograniczenia w zakresie przeprowadzania kontroli osobistej, przeglądania zawartości bagażu, 
sprawdzenia ładunku. 

• Pojęcie „ujęcie osoby”. 

• Pojęcie „zatrzymanie osoby”. 

• Podstawy prawne zatrzymywania osób: 
- ustawa o Policji, 
- kodeks postępowania karnego, 
- kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia, 



- ustawa o postępowaniu w sprawach nieletnich; 

• Podstawy faktyczne zatrzymania osoby: 
- zatrzymanie procesowe, 
- zatrzymanie pozaprocesowe, 

➢ porządkowe, 
➢ penitencjarne, 
➢ administracyjne. 

• Prawa osoby zatrzymanej wynikające z: 
- kodeksu postępowania karnego, 
- ustawy o Policji, 
- innych ustaw, 
- art. 5 Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności Rady Europy. 

• Czas zatrzymania i czynności podobne do zatrzymania. 

• Zatrzymywanie osób ze względu na ich status prawny: 
- zatrzymanie sprawcy wykroczenia, 
- zatrzymanie sprawcy przestępstwa, 
- osoby nieletniej, cudzoziemca. 

 
Treści realizowane w formie e-learning: nie dotyczy 

LITERATURA  
OBOWIĄZKOWA 
 

• A. Babiński, Wybór aktów normatywnych z zakresu prawa policyjnego, wyd. XXXIl, Szczytno 
20017; 

• M. Mieszkuniec, E. Szafrańska E, Prawne uwarunkowania interwencji policyjnych, wyd. 
WSPol. Szczytno 2005 (wyd. VI); 

LITERATURA  
UZUPEŁNIAJĄCA  

• P. Halladin, A. Witkowicz, W. Złoto – Przewodnik do ćwiczeń z przedmiotu taktyka i techniki 
interwencji policyjnych, CSP Legionowo 1999. 

 

METODY NAUCZANIA 
 
 

W formie bezpośredniej:  

• Konwersatorium oraz ćwiczenia audytoryjne 
W formie e-learning: nie dotyczy 

POMOCE NAUKOWE Prezentacja multimedialna, teksty źródłowe, teksty case studies 

PROJEKT  Nie dotyczy 

FORMA I WARUNKI 
ZALICZENIA 

• Zaliczenie z oceną: zaliczenie ustne, praca pisemna, prezentacja multimedialna 
 

 


