
KARTA PRZEDMIOTU 

• Dane podstawowe

Nazwa przedmiotu Uprawnienia służb mundurowych

Nazwa przedmiotu w języku angielskim Rights of uniformed services 

Kierunek studiów Bezpieczeństwo narodowe

Poziom studiów (I, II, jednolite magisterskie) I

Forma studiów (stacjonarne, niestacjonarne) stacjonarne

Dyscyplina Nauki o polityce i administracji

Język wykładowy polski

Koordynator przedmiotu/osoba odpowiedzialna mgr Ryszard Kolbus

Forma zajęć (katalog 

zamknięty ze słownika)

Liczba godzin semestr Punkty ECTS

wykład 2

konwersatorium 30 IV

ćwiczenia

laboratorium

warsztaty

seminarium

proseminarium

lektorat

praktyki

zajęcia terenowe

pracownia dyplomowa

translatorium

wizyta studyjna

Wymagania wstępne W1- zainteresowanie przedmiotem

• Cele kształcenia dla przedmiotu 

C1- Głównym celem zajęć jest zapoznanie słuchaczy z instytucjami bezpieczeństwa i prawnymi 
działaniami, uprawnieniami służb mundurowych.

C2 - Zapoznanie studenta z uprawnieniami władczymi służb mundurowych oraz środki przymusu 
bezpośredniego przez nie stosowane.

C3 – Kolejnym jest zapoznanie słuchacza z czynnościami analityczno – informacyjnymi, operacyjno 
– rozpoznawczymi, dochodzeniowo – śledczymi i prewencyjnymi służb mundurowych.       

C4 – Poznaje czynności administracyjno – porządkowe i społeczno – organizatorskie wykonywane 
przez służby. 

C5 - Słuchacz poznaje etos zawodu, szkolenie i doskonalenie zawodowe, przydatność do służby, 
uposażenie i odpowiedzialność karną i dyscyplinarną.

C6 – Uczestnik zdobywa umiejętność dostrzegania, analizowania, interpretowania zadań i 
uprawnień służb mundurowych w ochronie bezpieczeństwa wewnętrznego państwa.
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• Efekty uczenia się dla przedmiotu wraz z odniesieniem do efektów kierunkowych

Symbol Opis efektu przedmiotowego
Odniesienie do 

efektu kierunkowego

WIEDZA

W_01 Charakteryzuje i przedstawia podstawowe zagadnienia 
prawnych działań służb mundurowych. 

K_W02
K_W04

W_02 Wskazuje i wyznacza uprawnienia władcze oraz czynności 
służb mundurowych. 

K_W04

W_03 Zna przypadki stosowania środków przymusu bezpośredniego. K_W04

W_04 Przedstawia etos zawodu i zasady postępowania służb 
mundurowych.

K_W04

UMIEJĘTNOŚCI

U_01 Uzyskuje umiejętności analizowania funkcjonowania, działania 
uprawnień instytucji, organów i straży.

K_U01
K_U04

U_02 Przypisuje i przytacza konkretne kompetencje poszczególnym 
funkcjonariuszom służb.

K_U09
K_U04

U_03 Potrafi rozróżniać stosowanie środków przymusu 
bezpośredniego.

K_U06

U_04 Potrafi kategoryzować aspekty zawodowe służb 
mundurowych. K_U10

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

K_01 jest gotów do przestrzegania zasad etyki w służbach 
mundurowych

K_K06

K_02 jest gotów do pracy w zespole K_K01

• Opis przedmiotu/ treści programowe
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1. Wprowadzenie w zagadnienia działania i uprawnień służb mundurowych ochrony 
bezpieczeństwa państwa.
2. Pojęcie „ formacje mundurowe’, „ służby mundurowe’, „ inspekcje ‘ i „ straże ‘.
3. Rodzaje formacji mundurowych ochrony bezpieczeństwa wewnętrznego – podstawy prawne, 
strefy działania i kompetencje, organizacja służb ochrony, instytucje bezpieczeństwa.
4. Uprawnienia władcze służb mundurowych - akty prawne : legitymowanie, zatrzymanie, 
przeszukanie, kontrola osobista, przegląd zawartości bagaża i sprawdzenie ładunku, pobieranie 
do badań próbek DNA, kontrola graniczna.
5. Środki przymusu bezpośredniego służb mundurowych – tryb postępowania przed użyciem lub 
wykorzystanie, katalog środków, prewencyjne użycie, przypadki użycia, postępowanie i 
dokumentowanie. 
6. Broń palna, jako środek przymusu bezpośredniego – podstawy prawne, warunki i przypadki 
oraz zasady użycia.
7. Użycie oddziałów lub pododdziałów zwartych Policji i Sił Zbrojnych RP.
8. Czynności analityczno – informacyjne – uprawnienia.
9. Czynności operacyjno – rozpoznawcze : podstawy prawne, metody pracy operacyjnej, 
gromadzenie i przetwarzanie danych, środki ochrony i kamuflażu.
10. Czynności dochodzeniowo –śledcze – podstawy prawne, formularze, proces : strony, 
czynności, dowody, środki przymusu, postępowanie.
11. Służba prewencyjna : czynności kontrolne, kontrola ruchu, transportu i drogowa, kontrola 
graniczna i celna, służba ochronna i konwojowa, pościg, poszukiwania, zadania służby 
więziennej.
12. Czynności administracyjno - porządkowe i działania społeczno – organizatorski służb.
13. Służba w służbie : postępowanie kwalifikacyjne, etos zawodu, zasady etyczne, korpusy i 
stopnie, mianowanie na stopnie, szkolenie, opiniowanie i kontrola przydatności do służby, czas 
służby, mundur, wyposażenie, sprawy płacowe i opieka socjalna, odpowiedzialność karna i 
dyscyplinarna, apolityczność, związki zawodowe.
14. Instytucje odpowiedzialne za bezpieczeństwo  publiczne : organizacje wykonawcze – obszar 
rządowy, samorządowy, komercyjny, obywatelski.
15. Samorząd a Policja – podstawy prawne, współdziałanie, prawa, obowiązki i uprawnienia 
policjanta, rola dzielnicowego, community policing ( nowa jakość zarządzania ), kształtowanie 
bezpiecznych przestrzeni ( poziom lokalny ). 

• Metody realizacji i weryfikacji efektów uczenia się

Symbol efektu
Metody dydaktyczne

(lista wyboru)

Metody weryfikacji
(lista wyboru)

Sposoby dokumentacji
(lista wyboru)

WIEDZA

W_01 Wykład konwersatoryjny  Zaliczenie ustne Protokół

W_02 Praca z tekstem /  literatura, 
akty normatywne, kazusy, 
formularze /, praca 
samodzielna

 Referat / Zaliczenie 
ustne

Protokół

W_03 Praca z tekstem /  literatura, 
akty normatywne, kazusy, 
formularze /, praca 
samodzielna

 Referat / Zaliczenie 
ustne

Protokół
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W_04 Praca z tekstem /  literatura, 
akty normatywne, kazusy, 
formularze /, praca 
samodzielna

 Referat / Zaliczenie 
ustne

Protokół

UMIEJĘTNOŚCI

U_01 Dyskusja, praca w grupie  Zaliczenie ustne Protokół

U_02 Dyskusja, praca w grupie  Zaliczenie ustne Protokół

U_03 Dyskusja, praca w grupie  Zaliczenie ustne Protokół

U_04 Dyskusja, praca w grupie  Zaliczenie ustne Protokół
KOMPETENCJE SPOŁECZNE

K_01 Praca w grupach w różnych 
rolach

  Zaliczenie ustne Protokół

K_02 Praca w grupach w różnych 
rolach

  Zaliczenie ustne Protokół

• Kryteria oceny, uwagi …  

Pozytywne zaliczenie w formie pisemnej – testu oraz obowiązkowa obecność 

na zajęciach ( konwersatorium ).

• Obciążenie pracą studenta

Forma aktywności studenta Liczba godzin

Liczba godzin kontaktowych z nauczycielem 30

Liczba godzin indywidualnej pracy studenta 30

• Literatura

Literatura podstawowa

1. B. Sprengel, Służby mundurowe ochrony bezpieczeństwa wewnętrznego. Zarys problematyki, 

Toruń 2008.
2. K. Grosicki, L. Grosicki, P. Grosicki, Organizacja i kierowanie instytucjami bezpieczeństwa 

wewnętrznego państwa, Pułtusk – Warszawa  2013.
3. Z. Ściborek, Wiśniewski, R.B. Kuc, A. Dawidczyk, Bezpieczeństwo wewnętrzne, Podręcznik 
akademicki, Toruń 2017.
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Literatura uzupełniająca

1.E.Ura i S.Pieprzny, Służby i formacje mundurowe w systemie bezpieczeństwa wewnętrznego 

Rzeczpospolitej Polski, Rzeszów 2010.
2.Warmiński, Administracja bezpieczeństwa i porządku publicznego w Polsce, Warszawa 2013.
3.E.Ura, S.Pieprzny, Bezpieczeństwo wewnętrzne państwa, Rzeszów 2015. 
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