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FORMA ZAJĘĆ Ćwiczenia 

CELE PRZEDMIOTU 

 

Celem przedmiotu jest przekazanie praktycznej wiedzy w zakresie zadań taktycznych, które realizuje 

policja zgodnie z obowiązkiem nałożonym przez ustawodawcę w aktach prawnych.  

Odniesienie do efektów uczenia się Opis efektów uczenia się Sposób weryfikacji 

efektu uczenia się Efekt kierunkowy PRK 

WIEDZA 

BN2_W01 P7S_WG Student zna w pogłębionym stopniu zagadnienia 

dotyczące organizacji struktur i zadań policji; 

dyskusja i pytania  
w trakcie ćwiczeń, 
test wiedzy na zaliczenie; 

BN2_W05 P7S_WG Student wskazuje różnice i zakres zadań pomiędzy 
Policją, a instytucjami dbającymi o ład i porządek 
publiczny w strukturze bezpieczeństwa państwa; 

dyskusja i pytania  
w trakcie ćwiczeń, 
test wiedzy na zaliczenie; 

BN2_W07 P7S_WG Student określa najważniejsze zagrożenia i wyzwania 

dla bezpieczeństwa narodowego związane z obszarem 

działalności taktycznej policji; 

dyskusja i pytania  
w trakcie ćwiczeń, 
test wiedzy na zaliczenie; 

UMIEJĘTNOŚCI 

BN2_U01 P7S_UW Student prawidłowo interpretuje rolę policji oraz służb 

wywiadowczych i kontrwywiadowczych w prowadzonej 

polityce państwa; 

dyskusja i pytania  
w trakcie ćwiczeń, 
test wiedzy na zaliczenie; 

BN2_U02 P7S_UW Student potrafi ocenić najważniejsze zagrożenia  

i wyzwania dla bezpieczeństwa narodowego związane  

z działalnością taktyczna policji; 

dyskusja i pytania  
w trakcie ćwiczeń, 
test wiedzy na zaliczenie; 

BN2_U12 P7S_UW Student wykorzystuje wiedzę o koncepcjach i metodach 

organizacji oraz zarządzania strukturami podmiotów 

bezpieczeństwa do rozwiązania nietypowych złożonych 

problemów z zakresu działalności taktycznej policji; 

dyskusja i pytania  
w trakcie ćwiczeń, 
test wiedzy na zaliczenie; 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

BN2_K01 P7S_KK Jest gotów do krytycznej oceny posiadanej wiedzy  
i  odbieranych treści dotyczących działalności taktycznej 
policji i podejmowania działań związanych z jej 
aktualizacją; 

dyskusja i pytania  
w trakcie ćwiczeń, 
test wiedzy na zaliczenie; 

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

Stacjonarne 

udział w wykładach =  

udział w ćwiczeniach = 22 

przygotowanie do ćwiczeń = 12 

przygotowanie do wykładu/ konwersatorium =  

przygotowanie do zaliczenia/egzaminu =12 

realizacja zadań projektowych = 

Niestacjonarne 

udział w wykładach =  

udział w ćwiczeniach =  

przygotowanie do ćwiczeń =  

przygotowanie do wykładu/ konwersatorium =  

przygotowanie do zaliczenia/egzaminu = 

realizacja zadań projektowych = 



e-learning = 

zaliczenie/egzamin =2 

inne  (konsultacje) = 4 

RAZEM:52 

Liczba punktów  ECTS: 2 

w tym w ramach zajęć kształtujących umiejętności 

praktyczne: 2 

e-learning = 

zaliczenie/egzamin = 

inne  (konsultacje) =  

RAZEM: 

Liczba punktów  ECTS:  

w tym w ramach zajęć kształtujących umiejętności 

praktyczne: 

WARUNKI WSTĘPNE 

 

Nie wymaga się 

TREŚCI PRZEDMIOTU 

 

Treści realizowane w formie bezpośredniej:  

 

1. Określenie taktyki prowadzenia działań oraz wykorzystania sił i środków.  

2. Określanie wariantów taktyki działania oraz planowanie użycia sił i środków do realizacji 

zadań. 

3. Określanie potrzeb jednostek uczestniczących w działaniach oraz przygotowywanie danych 

do projektów decyzji. 

4. Przygotowywanie decyzji, rozkazów i zarządzeń dowódcy operacji i przekazywanie ich 

wykonawcom. 

5. Koordynowanie i nadzorowanie realizacji przekazanych zadań. 

6. Organizowanie stanowisk dowodzenia dowódcy operacji (akcji). 

7. Współdziałanie z innymi podmiotami w zakresie przygotowania i realizacji przyjętej taktyki. 

8. Organizowanie i prowadzenie przedsięwzięć mających na celu rozwiązanie konfliktu bez 

konieczności stosowania rozwiązań siłowych. 

9. Prowadzenie dokumentacji działań taktycznych 

10. Opracowywanie meldunków o aktualnej sytuacji oraz o działaniach prowadzonych przez 

jednostki i siły podległe i przydzielone. 

11. Opracowanie raportu końcowego, zawierającego analizę przeprowadzonych działań wraz z 

wnioskami.  

 

Treści realizowane w formie e-learning: nie dotyczy 
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Wydawnictwo Naukowe Sophia, Katowice 2017.  

3. Z. Grzegorowski, Służby specjalne a bezpieczeństwo państwa polskiego, Wydawnictwo Grado, 

Toruń 2013. 

4. K. Kaczmarczyk-Kłak, Służby specjalne w systemie administracji bezpieczeństwa wewnętrznego 

Special services within the Internal security administration system, 2020 

5. M. Bieńkowski, Bezpieczeństwo fundamentem działania państwa: służby specjalne, 

cyberbezpieczeństwo, ochrona przeciwpożarowa, 2019 

6. M. Ilnicki, Służby specjalne w systemie bezpieczeństwa państwa, praktyczne aspekty 

bezpieczeństwa, Poznań: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa, 2012 

7. Tomas C. Mijares, Ronald M. McCarthy, The Management of Police Specialized Tactical Units, 

Charles C Thomas Pub Ltd; 3rd edition, 2020. 

LITERATURA  

UZUPEŁNIAJĄCA  

1. S. Smith, Tactical Strength: The Elite Training and Workout Plan for Spec Ops, SEALs, SWAT, 

Police, Firefighters, and Tactical Professionals, Hatherleigh Press; Illustrated edition (February 

28, 2017) 

2. Ret. Detective Jim Fountain, The Ultimate Guide - Twenty-First-Century Patrol Officers Tactical 

Field Manual: Skills, Tactics, and Techniques, Best Seller Publishing, LLC (November 24, 2019). 

https://biblioteka.wsb.edu.pl/ici/recorddetail?id=oai%3Apolona.pl%3A129281220
https://biblioteka.wsb.edu.pl/ici/recorddetail?id=oai%3Apolona.pl%3A129281220
https://biblioteka.wsb.edu.pl/ici/recorddetail?id=oai%3Apolona.pl%3A135418167
https://biblioteka.wsb.edu.pl/ici/recorddetail?id=oai%3Apolona.pl%3A135418167
https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&field-author=Tomas+C.+Mijares&text=Tomas+C.+Mijares&sort=relevancerank&search-alias=books
https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_2?ie=UTF8&field-author=Ronald+M.+McCarthy&text=Ronald+M.+McCarthy&sort=relevancerank&search-alias=books


METODY NAUCZANIA 

 

W formie bezpośredniej: 
Ćwiczenia -aktywne formy zajęć praktycznych  

W formie e-learning: nie dotyczy 

POMOCE NAUKOWE • prezentacja multimedialna,  

• teksty źródłowe, 

PROJEKT  Nie dotyczy 

FORMA  I WARUNKI 

ZALICZENIA  

Ćwiczenia- zaliczenie na ocenę w formie testu 

 

 


