AKADEMIA WSB
Kierunek studiów: Bezpieczeństwo narodowe
Moduł / przedmiot: Podstawy użycia środków przymusu bezpośredniego oraz broni palnej przez służby publiczne
Profil kształcenia: praktyczny
Poziom kształcenia: studia I stopnia
Liczba godzin w
1
2
3
semestrze
I
II
III
IV
V
VI
Studia stacjonarne
24ćw
(w/ćw/lab/pr/e)
Studia niestacjonarne
20ćw
(w/ćw/lab/pr/e)
JĘZYK PROWADZENIA
Polski
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FORMA ZAJĘĆ

Ćwiczenia

CELE PRZEDMIOTU

Celem przedmiotu jest przygotowanie osoby (przyszłego funkcjonariusza policji) do użycia środków
przymusu bezpośredniego w aspekcie zasad podejmowania decyzji adekwatnych do oceny sytuacji i
uwarunkowań prawnych.
Odniesienie do efektów uczenia się
Opis efektów uczenia się
Sposób weryfikacji efektu
uczenia się
Efekt kierunkowy
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WIEDZA
zna zasady użycia środków przymusu
bezpośredniego;
zna podstawowe pojęcia związane
z użyciem broni palnej;
zna przesłanki warunkujące użycie broni
palnej;
UMIEJĘTNOŚCI
potrafi interpretować podstawy prawne
i faktyczne użycia środków przymusu
bezpośredniego;
potrafi określić zasady, warunki i przypadki
użycia środków przymusu bezpośredniego
i broni palnej;
potrafi zapewnić bezpieczeństwo
i porządek publiczny w miejscu pełnienia
służby;
potrafi identyfikować i analizować
zachowania podmiotów wymagających
użycia środków przymusu bezpośredniego
lub/oraz broni palnej;
potrafi rozważnie stosować siłę fizyczną
jako środek przymusu bezpośredniego;
KOMPETENCJE SPOŁECZNE

jest gotów krytyczne oceniać swoje
przygotowanie w zakresie użycia broni
palnej i środków przymusu
bezpośredniego oraz ma świadomość
konieczności ciągłego doskonalenia
kompetencji w tym obszarze;
Nakład pracy studenta (w godzinach dydaktycznych 1h dyd.=45 minut)**

test wiedzy;
test wiedzy;
test wiedzy;

praca w zespołach;
analiza przypadków;
praca w zespołach;
analiza przypadków;
praca w zespołach;
analiza przypadków;
praca w zespołach;
analiza przypadków;

praca w zespołach;
analiza przypadków;
praca w zespołach;
analiza przypadków;

Stacjonarne
udział w wykładach =
udział w ćwiczeniach =24
przygotowanie do ćwiczeń = 18,5
przygotowanie do wykładu =
przygotowanie do egzaminu/zaliczenia = 18
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 dotyczy
TREŚCI PRZEDMIOTU

LITERATURA
OBOWIĄZKOWA

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:

Treści realizowane w formie bezpośredniej:
• 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).
• Zasady użycia środków przymusu bezpośredniego, z uwzględnieniem praw człowieka,
etyki zawodowej i polityki antydyskryminacyjnej.
• Czynności przed użyciem środków przymusu bezpośredniego.
• Czynności po użyciu środków przymusu bezpośredniego.
• Przypadki użycia środków przymusu bezpośredniego (także stanowiących wyposażenie
specjalne).
• Zakazy użycia środków przymusu bezpośredniego (z uwzględnieniem praw człowieka,
etyki zawodowej i polityki antydyskryminacyjnej).
• Czynności w związku z utratą środka przymusu bezpośredniego.
• Pojęcia ”broń palna, broń palna krótka, przechowywanie broni palnej, utracenie broni”.
• Podstawy prawne użycia broni palnej.
• Przepisy wykonawcze regulujące użycie broni palnej.
• Zasady użycia broni palnej.
• Warunki użycia broni palnej.
• Czynności przed użyciem broni palnej.
• Czynności po użyciu broni palnej.
• Pojęcie „użycie broni palnej”.
• Znaczenie pojęć użytych w przypadkach użycia broni (przesłanki użycia broni palnej –
pojęcia).
• Przypadki użycia broni palnej.
• Zakazy użycia broni palnej (z uwzględnieniem etyki zawodowej).
• Prawa człowieka – prawo do życia.
• Użycie broni jako sytuacja traumatyczna.
• Odpowiedzialność dyscyplinarna, karna i cywilna za bezprawne użycie broni palnej.
Treści realizowane w formie e-learning: nie dotyczy
• Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2011 r., nr 287, poz. 1687 – j.t. z
późn. zm.).
• Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. nr 88 poz. 553 z późn. zm.).
• Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks postępowania karnego (Dz. U. nr 89, poz. 555 z
późn. zm.).
• Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich
(Dz. U. z 2002 r., nr 11, poz. 109 – j.t. z późn. zm.).

•
•
•
•
LITERATURA
UZUPEŁNIAJĄCA

•
•
•
•
•
•
•

METODY NAUCZANIA

POMOCE NAUKOWE
PROJEKT
FORMA I WARUNKI
ZALICZENIA

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 września 1990 r. w sprawie określenia
przypadków oraz warunków i sposobów użycia przez policjantów środków przymusu
bezpośredniego (Dz. U. nr 70, poz. 410 z późn. zm.).
Ustawa z dnia 24 maja 2013 r. o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 lipca 2005 r. w sprawie szczegółowych
warunków i sposobu postępowania przy użyciu broni palnej przez policjantów oraz zasad
użycia broni palnej przez oddziały i pododdziały zwarte Policji (Dz. U. nr 135, poz. 1132).
L. Dyduch Środki przymusu bezpośredniego. Ich posiadanie, użycie i wykorzystanie
przez policjantów, CSP Legionowo 2016 r.
Konwencja z dnia 4 listopada 1950 r. o ochronie praw człowieka i podstawowych
wolności (Dz. U. z 1993 r., nr 61, poz. 284).
Ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji
(Dz. U. z 2005 r., nr 229, poz. 1954 z późn. zm.).
Zarządzenie nr 852 Komendanta Głównego Policji z dnia 20 lipca 2011 r.
w sprawie zasad przyznawania i użytkowania broni palnej przez policjantów (Dz. Urz.
KGP 11 Nr 6, poz. 38 )
Zarządzenie nr 24 Komendanta Głównego Policji z dnia 21 lipca 2015 r. w sprawie
szczegółowych zasad przyznawania i użytkowania broni palnej przez policjantów.
Wytyczne nr 2 Komendanta Głównego Policji z dnia 26 czerwca 2007 r. w sprawie zasad
ewidencjonowania, wypełniania oraz przechowywania notatników służbowych (Dz. Urz.
KGP, nr 13, poz. 104).
P. Kacprzak Prawne uwarunkowania użycia broni palnej przez funkcjonariuszy Policji,
CSP Legionowo 2006 r.
A.. Rosół, T. Miłkowski, J. Słobosz, K. Silska Wybrane zagadnienia służby policyjnej.
Część I. Szkoła Policji w Katowicach 2011 r.

W formie bezpośredniej:
• Ćwiczenia audytoryjne : analiza tekstów z dyskusją, analiza przepisu, praca w grupach
W formie e-learning: nie dotyczy
• prezentacja multimedialna, teksty case studies, akty prawne.
Nie dotyczy
•
•
•

Zaliczenie z oceną
Zaliczenie ustne
Warunkiem uzyskania zaliczenia jest zdobycie pozytywnej oceny ze wszystkich form
zaliczenia przewidzianych w programie zajęć.

