
AKADEMIA WSB  

Kierunek studiów: Bezpieczeństwo narodowe 

Moduł / przedmiot: Bezpieczeństwo w ruchu drogowym 

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) 

    32ćw  

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

    32ćw  
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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 zasady bezpieczeństwa w ruchu 
drogowym; 

test wiedzy; 
 

BN_W04  

 

P6S_WK  

 

zna obowiązki, prawa i odpowiedzialności 
policjanta oraz innych funkcjonariuszy 
odpowiedzialnych za bezpieczeństwo 
publiczne;  

test wiedzy; 
 

BN_W04  

 

P6S_WK  

 

zna prawa obywatela w kontaktach  
z funkcjonariuszami kierującymi ruchem 
drogowym;  

test wiedzy; 
 

UMIEJĘTNOŚCI  

BN_U02  

 

P6S_UW  
 

potrafi określić miejsce i zakres 
obowiązywania ustawy prawo o ruchu 
drogowym oraz korzystać z  taryfikatora; 

praca w zespołach; 
rozwiązywanie sytuacji 
problemowych; 

BN_U02  P6S_UW  
 

potrafi  określić ogólne zasady ruchu 
drogowego; 

praca w zespołach; 
rozwiązywanie sytuacji 
problemowych; 

BN_U02  

 

P6S_UW  
 

potrafi  omówić wykroczenia polegające na 
niestosowaniu się do wybranych znaków 
ostrzegawczych, informacyjnych oraz 
znaków nakazu, znaków poziomych  
i sygnalizacji świetlnej, znaków zakazu; 

praca w zespołach; 
rozwiązywanie sytuacji 
problemowych; 

BN_U02  

 

P6S_UW  
 

potrafi  wskazać ułatwienia w ruchu 
drogowym dla osób niepełnosprawnych; 

praca w zespołach; 
rozwiązywanie sytuacji 
problemowych; 

BN_U02  

 

P6S_UW  
 

potrafi  określić ogólne zasady ruchu 
pojazdów; 

praca w zespołach; 
rozwiązywanie sytuacji 
problemowych; 

BN_U02  

 

P6S_UW  
 

potrafi  określić zasady ruchu pieszych 
oraz określić wykroczenia przeciwko 
pieszym; 

praca w zespołach; 
rozwiązywanie sytuacji 
problemowych; 

BN_U02  

 

P6S_UW  
 

potrafi  określić zasady ruchu 
rowerzystów, motorowerzystów, jeźdźców 
i poganiaczy oraz kierujących pojazdami 
zaprzęgowymi; 

praca w zespołach; 
rozwiązywanie sytuacji 
problemowych; 
 



BN_U02  

 

P6S_UW  
 

potrafi wskazać przypadki włączania się 
do ruchu; 

praca w zespołach; 
rozwiązywanie sytuacji 
problemowych; 

BN_U02  

 

P6S_UW  
 

potrafi określić pierwszeństwo przejazdu; praca w zespołach; 
rozwiązywanie sytuacji 
problemowych; 
 

BN_U02  

 

P6S_UW  
 

potrafi określić zasady używania świateł 
zewnętrznych; 

praca w zespołach; 
rozwiązywanie sytuacji 
problemowych; 
 

BN_U02  

 

P6S_UW  
 

potrafi określić zasady postoju i 
zatrzymania pojazdów; 

praca w zespołach; 
rozwiązywanie sytuacji 
problemowych; 
 

BN_U02  

 

P6S_UW  
 

potrafi określić zasady używania pasów 
bezpieczeństwa i hełmów ochronnych, 
przewożenia dziecka w pojazdach 
samochodowych; 

praca w zespołach; 
rozwiązywanie sytuacji 
problemowych; 
 

BN_U02  

 

P6S_UW  
 

potrafi określić oznakowanie osób 
wykonujących czynności na drodze, 
określić zasady poruszania się dzieci po 
drogach publicznych; 
 

praca w zespołach; 
rozwiązywanie sytuacji 
problemowych; 
 

BN_U02  

 

P6S_UW  
 

potrafi wskazać zasady ruchu pojazdów 
uprzywilejowanych; 
 

praca w zespołach; 
rozwiązywanie sytuacji 
problemowych; 
 

BN_U02  

 

P6S_UW  
 

potrafi określić zasady postępowania z 
kierowcami naruszającymi przepisy ruchu 
drogowego; 
 

praca w zespołach; 
rozwiązywanie sytuacji 
problemowych; 
 

BN_U02  

 

P6S_UW  
 

potrafi określić zasady postępowania z 
kierowcami naruszającymi przepisy ruchu 
drogowego; 
 

praca w zespołach; 
rozwiązywanie sytuacji 
problemowych; 
 

BN_U02  

 

P6S_UW  
 

potrafi określić rodzaje dokumentów 
stwierdzających uprawnienia do 
kierowania oraz wynikający z nich zakres 
uprawnień; 

praca w zespołach; 
rozwiązywanie sytuacji 
problemowych; 
 

BN_U02  

 

P6S_UW  
 

potrafi określić warunki dopuszczenia 
pojazdów do ruchu oraz wskazać 
obowiązkowe wyposażenie pojazdów; 
 

praca w zespołach; 
rozwiązywanie sytuacji 
problemowych; 
 

BN_U02  

 

P6S_UW  
 

potrafi  określić zasady posterowania z 
kierowcami naruszającymi zasady ruchu 
drogowego; 
 

praca w zespołach; 
rozwiązywanie sytuacji 
problemowych; 
 

BN_U02  

 

P6S_UW  
 

potrafi  określić dokumenty jakie są 
wymagane w czasie kontroli drogowej; 

praca w zespołach; 
rozwiązywanie sytuacji 
problemowych; 
 

BN_U02  

 

P6S_UW  
 

potrafi  zidentyfikować dokumenty jakie są 
wymagane w czasie kontroli drogowej; 
 

praca w zespołach; 
rozwiązywanie sytuacji 
problemowych; 
 

BN_U02  

 

P6S_UW  
 

potrafi  ocenić dokumenty pod kątem ich 
autentyczności; 

praca w zespołach; 



 rozwiązywanie sytuacji 
problemowych; 
 

BN_U02  

 

P6S_UW  
 

potrafi  określić sposoby ustalania danych 
niezbędnych w czasie kontroli; 
 

praca w zespołach; 
rozwiązywanie sytuacji 
problemowych; 
 

BN_U02  

 

P6S_UW  
 

potrafi  określić rodzaje tablic 
rejestracyjnych; 
 

praca w zespołach; 
rozwiązywanie sytuacji 
problemowych; 
 

BN_U02  

 

P6S_UW  
 

potrafi  określić rodzaje i sposoby 
oznaczeń umożliwiających identyfikacje 
pojazdu; 
 

praca w zespołach; 
rozwiązywanie sytuacji 
problemowych; 
 

BN_U02  

 

P6S_UW  
 

potrafi  zlokalizować i odczytać nr VIN; 
 

praca w zespołach; 
rozwiązywanie sytuacji 
problemowych; 
 

BN_U02  

 

P6S_UW  
 

potrafi  określić przypadki uzasadniające 
podjęcie decyzji o usunięciu lub 
przemieszczeniu pojazdu; 
 

praca w zespołach; 
rozwiązywanie sytuacji 
problemowych; 
 

 
BN_U02  

 

P6S_UW  
 

potrafi  określić przypadki blokowania kół 
pojazdu; 
 

praca w zespołach; 
rozwiązywanie sytuacji 
problemowych; 
 

BN_U02  

 

P6S_UW  
 

potrafi  wskazać obowiązki uczestnika 
wypadku drogowego; 
 

praca w zespołach; 
rozwiązywanie sytuacji 
problemowych; 
 

BN_U02  

 

P6S_UW  
 

potrafi  określić zasady postępowania 
policjanta na miejscu zdarzenia 
drogowego; 
 

praca w zespołach; 
rozwiązywanie sytuacji 
problemowych; 
 

BN_U02  

 

P6S_UW  
 

wskazać podstawy prawne zatrzymania 
uczestnika ruchu drogowego do kontroli 
drogowej; 
 

praca w zespołach; 
rozwiązywanie sytuacji 
problemowych; 
 

BN_U02  

 

P6S_UW  
 

potrafi  omówić uprawnienia i obowiązki 
policjanta wykonującego kontrole 
drogową, omówić zakres uprawnień 
i obowiązków osoby poddawanej kontroli; 

praca w zespołach; 
rozwiązywanie sytuacji 
problemowych; 
 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

BN_K06  
BN_K07  
 

P6S_KO  
P6S_KR  
 

ma świadomość odpowiedzialności 
zawodowej, wysokich standardów 
etycznych jakimi posługuje się 
funkcjonariusz zapewniający 
bezpieczeństwo publiczne; 

ocena postaw studenta  
w czasie dyskusji; 
ocena uczestnictwa w dyskusji; 

BN_K01  
 

P6S_KK  
 

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

ocena postaw studenta  
w czasie dyskusji; 
ocena uczestnictwa w dyskusji; 

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

Stacjonarne 
udział w wykładach =  
udział w ćwiczeniach = 32 

Niestacjonarne 
udział w wykładach =  
udział w ćwiczeniach = 32 



przygotowanie do ćwiczeń = 26,5 
przygotowanie do wykładu =  
przygotowanie do egzaminu/zaliczenia = 27 
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: 3,5 

przygotowanie do ćwiczeń = 26,5 
przygotowanie do wykładu =  
przygotowanie do egzaminu/zaliczenia = 27 
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: 3,5 

WARUNKI WSTĘPNE 
 

Brak 

 
TREŚCI PRZEDMIOTU 
 
 
 

Treści realizowane w formie bezpośredniej: 

• Miejsce oraz zakres obowiązywania ustawy Prawo o ruchu drogowym. 

• Nieprzestrzeganie przepisów ruchu drogowego – taryfikator i punkty karne. 

• Wybrane pojęcia określone w art. 2 PRD. (droga, droga twarda, droga dla rowerów, jezdnia, 
pas ruchu, pobocze, chodnik, skrzyżowanie, przejście dla pieszych, obszar zabudowany, 
strefa zamieszkania, uczestnik ruchu, pieszy, kolumna pieszych, kierujący, kierowca, 
szczególna ostrożność, ustąpienie pierwszeństwa, niedostateczna widoczność, wymijanie, 
omijanie, wyprzedzanie, zatrzymanie, postój, pojazd, pojazd silnikowy, pojazd 
samochodowy, pojazd uprzywilejowany, samochód osobowy, samochód ciężarowy, 
autobus, motocykl, motorower, rower, zespół pojazdów, dopuszczalna masa całkowita). 

• Wybrane ogólne zasady ruchu drogowego: 

− zasada ostrożności, 

− zasada ograniczonego zaufania, 

− hierarchia znaków i sygnałów drogowych. 

• Zasady umieszczania i obowiązywania znaków drogowych. 

• Wybrane znaki ostrzegawcze, zakazu i informacyjne  

• Znaki nakazu. 

• Znaki poziome. 

• Sygnalizacja świetlna (S-1, S-2, S-3, S-5, S-6). 

• Ułatwienia w ruchu drogowym dla osób niepełnosprawnych. 

• Zasady ruchu pieszych. 

• Zasady ruchu pojazdów. 

• Zasady używania świateł zewnętrznych. 

• Przepisy regulujące postój i zatrzymanie pojazdów. 

• Używanie pasów bezpieczeństwa i hełmów ochronnych oraz przewożenie dziecka  
w pojazdach samochodowych. 

• Oznakowanie osób wykonujących czynności na drodze. 

• Ruch pojazdów uprzywilejowanych. 

• Rodzaje dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami oraz kategorie 
praw jazdy i wynikające z nich zakresy uprawnień. 

• Warunki dopuszczenia pojazdów do ruchu (obowiązkowe wyposażenie pojazdów) 

• Postępowanie z kierowcami naruszającymi przepisy ruchu drogowego. 

• Rodzaje dokumentów wymaganych w czasie kontroli (prawo jazdy, karta rowerowa, karta 
motorowerowa, dowód rejestracyjny, pozwolenie czasowe, OC) oraz elementy  
ich zabezpieczenia przed fałszowaniem. 

• Dane z dokumentów wymagające weryfikacji w czasie kontroli. 

• Rodzaje tablic rejestracyjnych oraz ich legalizacja. 

• Rodzaje i sposoby oznaczeń umożliwiających identyfikację pojazdu. 

• Umiejscowienie numeru VIN i tabliczki znamionowej w pojazdach. 

• Podstawy prawne i faktyczne zatrzymywania dokumentów uprawniających  
do kierowania oraz dopuszczających pojazd do ruchu. 

• Przypadki zatrzymania dokumentu uprawniającego do kierowania pojazdem. 

• Zasady wydawania kierowcy pokwitowania w zamian za zatrzymane uprawnienie  
do kierowania pojazdem. 

• Przypadki zatrzymania dokumentu dopuszczającego pojazd do ruchu. 



• Zasady wydawania kierowcy pokwitowania w zamian za zatrzymany dokument 
dopuszczający pojazd do ruchu. 

• Zasady postępowania z zatrzymanymi dokumentami. 

• Podstawy prawne i faktyczne usuwania, przemieszczania pojazdów i blokowania kół. 

• Tryb i warunki usuwania, przemieszczania pojazdów i blokowania kół. 

• Rodzaje zdarzeń drogowych: „kolizja”, „wypadek drogowy”. 

• Obowiązki uczestnika wypadku drogowego. 

• Sposób postępowania policjanta na miejscu zdarzenia drogowego. 

• Polecenia i sygnały wydawane przez policjanta kierującego ruchem. 

• Podstawy prawne i faktyczne zatrzymywania pojazdów do kontroli. 

• Uprawnienia i obowiązki policjanta w czasie kontroli. 

• Prawa i obowiązki uczestników ruchu drogowego poddawanych kontroli. 
 
Treści realizowane w formie e-learning: nie dotyczy 

LITERATURA  
OBOWIĄZKOWA 
 

• Stanisław Gaca, Wojciech Suchorzewski, Marian Tracz „Inżynieria ruchu drogowego. Teoria i 
praktyka” W-wa 2011, 

• Drexler Zbigniew „Przepisy ruchu drogowego z ilustrowanym komentarzem” W-wa 2011,  

• R. A. Stefański, „Prawo o ruchu drogowym. Komentarz”, Warszawa 2008; 

• R.A. Stefański, „Wykroczenie drogowe. Komentarz”, Warszawa 2005. 

LITERATURA  
UZUPEŁNIAJĄCA 

• Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym. (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 450 z 
późn. zm.). 

• Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1376 z późn. 
zm.). 

• Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 października 2013 r. w sprawie ogłoszenia 
jednolitego tekstu rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wysokości grzywien 
nakładanych w drodze mandatów karnych za wybrane rodzaje wykroczeń (t.j. Dz. U. z 2013 r. 
poz. 1624 z późn. zm.). 

• Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 marca 2021 r. zmieniające 
rozporządzenie w sprawie wysokości grzywien nakładanych w drodze mandatów karnych za 
wybrane rodzaje wykroczeń (Dz. U. z 2021, poz. 556). 

• Rozporzadzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 marca 2021 r. zmieniające 
rozporządzenie w sprawie wysokości grzywien nakładanych w drodze mandatów karnych za 
wybrane rodzaje wykroczeń (Dz. U. z 2021, poz. 556). 

• Rozporzadzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 marca 2021 r. zmieniające 
rozporządzenie w sprawie wysokości grzywien nakładanych w drodze mandatów karnych za 
wybrane rodzaje wykroczeń (Dz. U. z 2021, poz. 556). 

 

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 ustne, praca pisemna, prezentacja multimedialna  
 

 

 

 


