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Kierunek studiów: Bezpieczeństwo narodowe 

Moduł / przedmiot: Zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego w miejscu pełnienia służby               

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) 
     20ćw 

Studia niestacjonarne 

(w/ćw/lab/pr/e) 
     20ćw 
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FORMA ZAJĘĆ 

 

Ćwiczenia  

CELE PRZEDMIOTU 

 

Zapoznanie studentów z zasadami podejmowania interwencji policyjnej. Doskonalenie umiejętności 
posługiwania się oraz odwoływania się do przepisów prawnych zawierających podstawy podejmowania 
czynności przez policjantów w czasie interwencji. Określenie czynników obiektywnych i subiektywnych, 
wpływających na bezpieczeństwo interwencji.  

Odniesienie do efektów uczenia się Opis efektów uczenia się Sposób weryfikacji efektu 

uczenia się Efekt kierunkowy PRK 

Wiedza 

BN_W01 P6S_WG  posiada wiedzę z zakresu podstawowych 
wiadomości dotyczących istoty i celu 
postępowania interwencyjnego;  

test; 

BN_W03 P6S_WG posiada wiedzę umożliwiającą mu 
zrozumienie rodzajów i cech interwencji 
policyjnych;  

ocena czy student w dyskusji 
posługuje się prawidłowo określonymi 
pojęciami, umie opisać te pojęcia w 
ramach zaliczenia; 
ocena czy student podaje przykłady 
ukazujące cechy interwencji 
policyjnej; 
ocena czy student rozwiązuje zadania 
problemowe wynikające z podjętej 
interwencji policyjnej; 
ocena przygotowanego referatu; 

BN_W03 

 

P6S_WG zna uprawnienia policjanta podczas 
interwencji w stosunku do uczestników 
ruchu drogowego;  

ocena czy student w dyskusji 
posługuje się prawidłowo określonymi 
pojęciami, umie opisać te pojęcia w 
ramach zaliczenia; 
ocena czy student podaje przykłady 
ukazujące cechy interwencji 
policyjnej; 
ocena czy student rozwiązuje zadania 
problemowe wynikające z podjętej 
interwencji policyjnej; 
ocena przygotowanego referatu; 



BN_W03 

BN_W04 

P6S_WG 

P6S_WK 

zna obowiązki, prawa i odpowiedzialność 
policjanta w miejscu pełnienia służby i poza 
nim oraz prawa obywatela podczas 
interwencji policjanta; 
 

ocena czy student w dyskusji 
posługuje się prawidłowo określonymi 
pojęciami, umie opisać te pojęcia  
w ramach zaliczenia; 
ocena czy student podaje przykłady 
ukazujące cechy interwencji 
policyjnej; 
ocena czy student rozwiązuje zadania 
problemowe wynikające z podjętej 
interwencji policyjnej; 
ocena przygotowanego referatu; 

Umiejętności 

BN_U02 

BN_U03 

P6S_UW posiada umiejętność analizy i oceny 
przyczynowo-skutkowej procesów mających 
wpływ na sytuacje i fakty stwarzające dla 
małoletniego zagrożenie demoralizacją; 
 

przygotowanie krótkich prezentacji  
w zespołach - raporty grupowe; 
dyskusja po omówieniu 
poszczególnych podejść 
zadaniowych; 
argumentacja w dyskusji, 
formułowanie sądów  i samodzielne 
myślenie; 
dyskusja na przykładzie konkretnej 
sytuacji. 

BN_U03 P6S_UW  potrafi  w sposób klarowny i spójny 
wypowiadać się na tematy dotyczące 
podstawy prawnej i faktycznego 
prowadzenia przez Policję badań na 
zawartość w organizmie człowieka alkoholu 
lub środków działających podobnie do 
alkoholu;  
 

przygotowanie krótkich prezentacji  
w zespołach - raporty grupowe; 
dyskusja po omówieniu 
poszczególnych podejść 
zadaniowych; 
sposób formułowania słownych 
wypowiedzi; 
obserwacja umiejętności 
argumentacji w dyskusji, 
formułowania sądów   
i samodzielnego myślenia; 
dyskusja na przykładzie konkretnej 
sytuacji; 

BN_U03 

BN_U06  

P6S_UW 

 

potrafi kształtować właściwe postawy 
wynikające z analizy i oceny przyczynowo-
skutkowej procesów zachodzących w 
zakresie realizacji oceny symptomów  
wskazujących na spożycie alkoholu lub 
środka działającego podobnie;  
 

przygotowanie krótkich prezentacji  
w zespołach - raporty grupowe; 
dyskusja po omówieniu 
poszczególnych podejść 
zadaniowych; 
sposób formułowania słownych 
wypowiedzi; 
obserwacja umiejętności 
argumentacji w dyskusji, 
formułowania sądów   
i samodzielnego myślenia; 
dyskusja na przykładzie konkretnej 
sytuacji; 

  



BN_U03  

BN_U08  

P6S_UW  

P6S_UK  

potrafi zapewnić bezpieczeństwo  
w miejscu pełnienia służby w tym 
organizować działania w sytuacjach 
kryzysowych;  
 

przygotowanie krótkich 
prezentacji w zespołach - raporty 
grupowe; 
dyskusja po omówieniu 
poszczególnych podejść 
zadaniowych; 
sposób formułowania słownych 
wypowiedzi; 
obserwacja umiejętności 
argumentacji w dyskusji, 
formułowania sądów   
i samodzielnego myślenia; 
dyskusja na przykładzie 
konkretnej sytuacji; 

Kompetencje społeczne 

BN_K01  

BN_K02 

P6S_KK  zna zakres posiadanej przez siebie wiedzy 
i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego 
dokształcania się w zakresie prawnego  
i społecznego obowiązku zawiadamiania  
o czynach karalnych i przejawach    
demoralizacji nieletnich;  
 

ocena gotowości do podjęcia 
dyskusji a jego gotowość 
przekłada się na poznawanie 
nowych dziedzin, sposobów 
uzupełniania nabytej wiedzy; 
ocena zachowań w dyskusjach 
tematycznych,  
ocena prezentowania opinii  

w ramach zaliczeń; 

BN_K08 P6S_KR  ma świadomość odpowiedzialności za 
pracę własną oraz gotowość do 
podporządkowania się zasadom pracy  
w zespole w zakresie współdziałania 
podczas przeprowadzania interwencji.  

ocena gotowości do podjęcia 
dyskusji a jego gotowość 
przekłada się na poznawanie 
nowych dziedzin, sposobów 
uzupełniania nabytej wiedzy; 
ocena zachowań w dyskusjach, 
ocena aktywności studentach  
w czasie ćwiczeń 

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

 

Stacjonarne 

udział w wykładach =  

udział w ćwiczeniach = 20 

przygotowanie do ćwiczeń = 20,5 

przygotowanie do wykładu =  

przygotowanie do egzaminu/zaliczenia = 20 

realizacja zadań projektowych =  

e-learning =  

zaliczenie/egzamin = 2 

inne  (konsultacje) = 2 

RAZEM: 64,5 

Liczba punktów  ECTS: 2,5 

w tym w ramach zajęć praktycznych:  

Niestacjonarne 

udział w wykładach =  

udział w ćwiczeniach = 20 

przygotowanie do ćwiczeń = 20,5 

przygotowanie do wykładu =  

przygotowanie do egzaminu/zaliczenia = 20 

realizacja zadań projektowych =  

e-learning =  

zaliczenie/egzamin = 2 

inne  (konsultacje) = 2 

RAZEM: 64,5 

Liczba punktów  ECTS: 2,5 

w tym w ramach zajęć praktycznych:  

WARUNKI WSTĘPNE Nie wymaga się  

TREŚCI PRZEDMIOTU 

(z podziałem na  

zajęcia w formie 

bezpośredniej i e-

learning) 

 

 

Treści realizowane w formie bezpośredniej:  

• Pojęcie „interwencja policyjna”. 

• Rodzaje interwencji policyjnych. 

• Cechy interwencji policyjnej. 

• Znaczenie pojęć „taktyka interwencji”, „techniki interwencji”. 

• Różnice pomiędzy działaniami interwencyjnymi i innymi czynnościami służbowymi. 

• Przepisy prawne zawierające podstawy podejmowania czynności przez policjantów w czasie 
interwencji. 

• Przykładowe sytuacje wymagające podjęcia interwencji (podstawy faktyczne). 



• Okoliczności upoważniające funkcjonariusza do odstąpienia od interwencji  lub jej 
niepodjęcia. 

• Czynniki obiektywne i subiektywne, wpływające na bezpieczeństwo interwencji: 
- elementy sytuacji interwencyjnej, 
- ocena poziomu ryzyka, 
- sposoby radzenia sobie podczas trudnych. 

• Pojęcia: 
- napój alkoholowy, 
- stan po użyciu alkoholu, 
- stan nietrzeźwości, 
- środek działający podobnie do alkoholu. 

• Symptomy wskazujące na spożycie alkoholu lub środków działających podobnie do alkoholu. 

• Podstawy prawne i faktyczne przeprowadzania badań na zawartość w organizmie alkoholu 
oraz środków działających podobnie. 

• Istota i cele postępowania egzekucyjnego. 

• Podstawowe pojęcia z zakresu egzekucji administracyjnej i cywilnej (właściwość 
organów do prowadzenia postępowania, podstawy prawne prowadzenia egzekucji). 

• Pojęcia z zakresu udzielania pomocy lub asysty. 

• Dokumenty stanowiące podstawę udzielania pomocy lub asysty. 

• Tryby udzielania pomocy lub asysty, 

• Pojęcia z zakresu patologii społecznych. 

• Uwarunkowania zachowań patologicznych. 

• Charakterystyka zjawisk patologii społecznych. 

• Związki zjawisk patologii z przestępczością, 

• Pojęcia: „demoralizacja”, „czyn karalny”, „nieletni”, „mediacja”. 

• Społeczny obowiązek zawiadamiania o przejawach demoralizacji i o czynach karalnych. 

• Prawny obowiązek zawiadamiania o czynach karalnych ściganych z urzędu. 
 
Treści realizowane w formie e-learning: nie dotyczy 

LITERATURA  

OBOWIĄZKOWA 

• B. Baran Postępowania dyscyplinarne w sprawach funkcjonariuszy formacji policyjnych. 
Modele i zasady Wolters Kluwer Warszawa 2021 

• Vademecum dla policjantów służby prewencyjnej. Wybrane zagadnienia. 
https://www.policja.pl/pol/kgp/biuro-prewencji/aktualnosci/86329,Vademecum-dla-policjantow-
sluzby-prewencyjnej-Wybrane-zagadnienia.html 

• K. Łagoda R. Częścik Vademecum interwencji policyjnych Wydawnictwo Wyższej Szkoły 
Policji w Szczytnie 2012 

LITERATURA  

UZUPEŁNIAJĄCA 

• K. Sikora, J. Stelmasiak, M. Zdyb System bezpieczeństwa i porządku publicznego. Organy i 
inne podmioty administracji Wolters Kluwer Warszawa 2015 

• M. Dobrowolska-Opała Rola Policji W Zapewnianiu Bezpieczeństwa Meczów Piłki Nożnej W 
Ujęciu Sieciowym Wyd. Adam Marszałek Toruń 2018 

• A. Czupryński, J. Falecki, R. Kochańczyk Policja w systemie bezpieczeństwa narodowego 
Wydawca: Akademia WSB 2021 

• D. Wasiak Bezpieczeństwo i porządek publiczny. Aspekt teoretyczny i praktyczny Wyd. De 
Jure 2019 

METODY NAUCZANIA 

 

W formie bezpośredniej: 

• Ćwiczenia audytoryjne 

 

W formie e-learning: nie dotyczy 
 

POMOCE NAUKOWE • prezentacja multimedialna,  

• teksty źródłowe, 

PROJEKT  Nie dotyczy; 

SPOSÓB ZALICZENIA Zaliczenie z oceną; 

FORMA  I WARUNKI 

ZALICZENIA 

• Zaliczenie ćwiczeń – zaliczenie z oceną - (na podstawie  przedstawionych referatów – 
prezentacji oraz aktywności na zajęciach), 

• Warunkiem uzyskania zaliczenia jest zdobycie pozytywnej oceny ze wszystkich form zaliczenia 
przewidzianych w programie zajęć z uwzględnieniem kryteriów ilościowych oceniania 
określonych w Ramowym Systemie Ocen Studentów w Akademia WSB. 

 


