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SYLABUS   
  

1. Nazwa kierunku: Administracja 
2. Nazwa specjalności:  
3. Nazwa przedmiotu: Warsztaty: nauka o policji 
4. Kod przedmiotu:  
5. Punkty ECTS:  
6. Prowadzący wykłady          

(A): 
Prowadzący ćwiczenia 
(B): 

Imię, nazwisko: A dr Janusz Gierszewski 
B  

Tytuł, stopień: A  
B  

7. Liczba godzin:  w tym: Wykłady:  Ćwiczenia:  
Konwersatoria:  Seminaria:  Warsztaty: 15 

Laboratoria:   
8.  Status przedmiotu: podstawowy  
9. Język wykładowy: polski 
10. Forma studiów: Stacjonarne:  Niestacjonarne: X 
11. Rok studiów: I X II  III  
12. Semestr/y 1 X 2  3  4  5  6  
13. Poziom studiów: licencjat 
14. Cel przedmiotu 

(umiejętności, 
kompetencje): 

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z podstawami nauki o policji, 
jak też nabycie umiejętności w zakresie wyszukiwania i interpretacji 
podstawowych źródeł prawa w zakresie objętym przedmiotem.                   
W wyniku zrealizowanych zajęć z przedmiotu student powinien: 
Znać: 

� podstawowe pojęcia z zakresu podstaw nauki o policji, 
� podstawowe akty prawne regulujące organizację policji, 
� mechanizmy funkcjonowania instytucji publicznych 

odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i porządek publiczny, 
� zagrożenia w obszarze bezpieczeństwa wewnętrznego. 

Umieć: 
• wykorzystywać wiedzę z zakresu podstaw bezpieczeństwa 

wewnętrznego państwa, 
• dokonywać polityczno-prawnej oceny działań policji w zakresie 

bezpieczeństwa wewnętrznego, 
• dokonywać analizy zagrożeń i oceny przyczynowo-skutkowej 

procesów zachodzących w obszarze bezpieczeństwa. 
 

15. Wymagana wiedza 
wstępna z zakresu: 

Podstawy wiedzy o państwie i prawie.   System polityczny i prawny 
RP.  Zdefiniowanie pojęcia państwo, administracja publiczna, 
instytucje bezpieczeństwa publicznego, administracja rządowa oraz 
samorządowa. 

16. Warunki zaliczenia 
przedmiotu: 

Zaliczenie na podstawie: a) obecności i aktywności studentów, b) 
opracowanie co najmniej 3 esejów wynikającego z koncepcji 
realizacji przedmiotu, c) kolokwium pisemne (test wielokrotnego 
wyboru). Ocenę końcową za przedmiot stanowi ocena uzyskana przez 
studenta z esejów, kolokwium, obecności i aktywności na zajęciach. 
Wymagania formalne: 



1/  objętość eseju - max. 2 strony  znormalizowanego  
maszynopisu, tzn. marginesy 2,5 cm, odstęp 1,5; czcionka 12; TnT N; 
2/   w tytule pliku  własne imię i nazwisko oraz tytuł eseju. 
3)Tematy do wyboru: 
Wizerunek policji po roku 1989, Bezpieczeństwo a porządek 
publiczny, Zespolenie administracji terenowej a bezpieczeństwo 
obywateli, Prawo do emerytury po 25 latach pracy w policji- 
sprawiedliwość czy konieczność?, Wizerunek policji w serialach- 
prawda czy rzeczywistość? Błędy Policji a wykrycie sprawcy. 
Studium przypadku spraw niewyjaśnionych (np. gen. Papała,                          
W. Olewnik), Policja a prywatny detektyw- kto jest skuteczniejszy? 
(na przykładach medialnych np. Magdy z Sosnowca), Policja czy 
straże gminne- jakie formacje tworzyć na poziomie gminy? Czy moja 
gmina jest bezpieczna? Programy prewencji kryminalnej w mojej 
gminie- fakt medialny czy skuteczność?, Wizerunek dzielnicowego-
wzorzec a rzeczywistość. 
Uwaga: wybrany esej (jeden) w uzgodnieniu z prowadzącym będzie 
zaprezentowany i omówiony w grupie ćwiczeniowej. 

17. Metody dydaktyczne: Wykład problemowy; samokształcenie, ćwiczenia prowadzone z 
użyciem interaktywnych metod nauczania. 

18. Treści programowe: 
 

1. Zagadnienia wstępne. Rozwój nauki o policji (plural 
policing). 

2. Organizacja i funkcjonowanie policji w Polsce. 
3. Zakres zadań policji (zwalczanie przestępczości pospolitej, 

zorganizowanej, terroryzmu). 
4. Środki przymusu stosowane przez policję, a prawa człowieka. 
5. Społeczeństwo a policja. Wizerunek policji i policjanta. 
6. System bezpieczeństwa wewnętrznego w kontekście 

uregulowań prawnych.  
7. Instytucje bezpieczeństwa narodowego RP. Pozycja 

prawnoustrojowa Policji, służb, inspekcji i straży. 
8. Międzynarodowa współpraca policyjna. 
9. Działania profilaktyczne na rzecz bezpieczeństwa. 
10. Prywatyzacja zadań państwa w zakresie zapewnienia 

bezpieczeństwa. 
19. Zalecana literatura: Podstawowa: 1. A. Urban, Bezpieczeństwo społeczności 

lokalnych, Warszawa 2009 
2. Misiuk A., Administracja porządku i 
bezpieczeństwa publicznego. Zagadnienia 
prawno-ustrojowe, Wydawnictwa Akademickie 
i Profesjonalne, Warszawa 2008. 
3. S Pieprzny, Policja: organizacja i 
funkcjonowanie, Warszawa 2009. 

Uzupełniająca: 1. Misiuk A., Historia Policji w Polsce. Od X 
wieku do współczesności, Wydawnictwa 
Akademickie i Profesjonalne, Podręcznik 
akademicki, Warszawa 2008. 
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