
 

Lp. Elementy składowe sylabusu Opis 

1.  Nazwa modułu/ przedmiotu PRAKTYKA ZAWODOWA- Straż Graniczna 

2.  
Nazwa jednostki prowadzącej 

przedmiot 

Instytut Medyczny PWSZ im. J. Grodka w Sanoku 
Zakład  

3.  Kod przedmiotu 

studia stacjonarne studia niestacjonarne 

BW.23.4.PZ 
 

4.  Język przedmiotu Język polski 

5.  Typ przedmiotu 

 

Przedmiot: 

 obowiązkowy do zaliczenia IV semestru/II roku studiów, 

 obowiązkowy do zaliczenia całego toku  studiów. 

6.  Rok studiów, semestr 
Rok studiów II 
Semestr IV 

7.  
Imię i nazwisko osoby (osób) 

prowadzącej przedmiot 
pracownik placówki Straży Granicznej 

8.  

Imię i nazwisko osoby (osób) 

egzaminującej bądź udzielającej 

zaliczenia w przypadku, gdy nie 

jest nim osoba prowadząca dany 

przedmiot 

pracownik placówki Straży Granicznej 

9.  Formuła przedmiotu praktyki zawodowe 

10.  Wymagania wstępne brak 

11.  
Liczba godzin zajęć 

dydaktycznych 

studia stacjonarne studia niestacjonarne 

praktyki zawodowe - 80 godzin 
 

12.  

Liczba punktów ECTS 

przypisana 

modułowi/przedmiotowi 

studia stacjonarne studia niestacjonarne 

praktyki zawodowe - 3 punkty ECTS 
 

13.  
Założenia i cele 

modułu/przedmiotu 

 Doskonalenie wiedzy i umiejętności zastosowana wiedzy teoretycznej 

w praktycznym działaniu 

 Zapoznanie się z ogólnymi przepisami dotyczącymi funkcjonowania Straży 

Granicznej, Ustawa o Straży Granicznej z dnia 12 października 1990 r.;  

 Zapoznanie się z ogólnymi przepisami dotyczącymi funkcjonowania Straży 

Granicznej realizujących zadania wynikające z Ustawy z dnia 12 grudnia 

2013 r. o cudzoziemcach, 

14.  Metody dydaktyczne 
pokaz, instruktaż, praca pod kierunkiem opiekuna praktyki , praca samodzielna, 

dyskusja w czasie zajęć 



15.  

Forma i warunki zaliczenia 

przedmiotu, w tym zasady 

dopuszczenia do egzaminu, 

zaliczenia z przedmiotu, a także 

formę i warunki zaliczenia 

poszczególnych form zajęć 

wchodzących w zakres danego 

przedmiotu 

Praktyka zawodowa w Straży Granicznej – ZO – zaliczenie z oceną na 

podstawie: 

 Oceny obecności i aktywności studenta na zajęć, 

 Oceny z przygotowania do zajęć oraz opracowania pracy zaliczeniowej np. ( 

analiza danych dotyczących funkcjonowania placówki) 

 Obserwacji pracy studenta 

 

16.  
Treści merytoryczne przedmiotu 

oraz sposób ich realizacji 

Praktyki zawodowe: 

1. Rola Straży Granicznej w systemie bezpieczeństwa Państwa. 

2. Struktury organizacyjne i zasięg terytorialny placówek SG. 

3. Zapoznanie się ze sprzętem urządzeniami technicznymi będącymi na 

wyposażeniu SG służącymi do realizacji zadań w zakresie ochrony granicy 

państwa . 

4. Rola i funkcjonowanie placówek Straży Granicznej na granicy zewnętrznej 

Unii Europejskiej 

5. Zapoznanie się z organizowaniem i dokonywaniem kontroli ruchu 

granicznego, dokumenty uprawniające do przekroczenia granicy państwa. 

6. Zapoznanie się z rodzajami przestępstw i wykroczeń dotyczących zgodności 

przekraczania granicy państwowej z przepisami, związanymi z jej 

oznakowaniem, wykonywaniem pracy, działalności gospodarczej przez 

cudzoziemców. 

7. Specyfika przestępstw skarbowych i wykroczeń skarbowych oraz 

przemieszczaniem przez granicę państwa towarów oraz wyrobów 

akcyzowych podlegających obowiązkowi oznaczania znakami akcyzy 

 

 

Zamierzone 

efekty 

kształcenia* 

Wiedza 

 W zakresie wiedzy student: 

 omawia rolę, strukturę i funkcjonowanie SG w systemie bezpieczeństwa 

państwa 

 określa prawidłowe funkcjonowanie specyfiki ochrony granicy państwa; 

odpraw paszportowych w ruchu granicznym: lądowym, morskim i 

powietrznym 

 omawia specyfikę przestępstw skarbowych wynikających z przemieszczania 

przez granicę państwa towarów oraz wyrobów akcyzowych 

Umiejętności 

W zakresie umiejętności student: 

 potrafi wykorzystać metody oraz konkretne procedury w celu realizacji 

zadań związane z różnymi strefami bezpieczeństwa wewnętrznego w 

kontekście przepisów prawnych, procedur i postępowań SG 

 potrafi wykorzystać wiedzę teoretyczną w zakresie bezpieczeństwa 

publicznego w celu analizowania i interpretowania wielopłaszczyznowych 

problemów oraz wdrażania praktycznych rozwiązań, szczególnie 

związanych ze służbą w SG 

 potrafi wykorzystać wiedzę teoretyczną w zakresie obowiązujących 

dokumentów do przekraczania granicy zewnętrznej i wewnętrznej państwa 



Kompetencje 

społeczne 

 W zakresie kompetencji społecznych student: 

 ma świadomość stałego dokształcania się w obszarze bezpieczeństwa. Jest 

przygotowany do samodzielnego zdobywania wiedzy, doskonali 

umiejętności praktyczne powiązane z problematyką bezpieczeństwa 

publicznego, a w szczególności z zakresu służby SG 

 potrafi wejść w role zawodowe w organizacjach tworzących potencjalny 

teren aktywności zawodowej związanych ze służba w SG. 

17.  

Wykaz literatury podstawowej  

i uzupełniającej, obowiązującej 

do zaliczenia danego przedmiotu 

Literatura: 

1. Ustawa z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej,  
2. Ustawa z dnia 12 października 1990 r. o ochronie granicy państwowej,  
3. Ustawa z dnia 13 czerwiec 2003 r. o udzieleniu cudzoziemcom ochrony na 

terytorium Rzeczpospolitej Polskiej,  
4. Ustawa z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium RP, pobycie oraz 

wyjeździe z tego terytorium obywateli UE i członków ich rodzin  
5. Ustawa z dnia 24 maja 2013 r. o ośrodkach przymusu bezpośredniego i broni 

palnej, 
6. Ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, 

 

 

 

 

 

BILANS PUNKTÓW ECTS  (obciążenie pracą studenta) 

Forma nakładu pracy studenta  

(udział w zajęciach, aktywność, 

przygotowanie sprawozdania, itp.) 

Obciążenie studenta [h] 

Praktyki zawodowe 
 

Udział w praktyce zawodowej 80 
 

Przygotowanie pracy zaliczeniowej  10 
 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 90 
 

Punkty ECTS za moduł/przedmiot 

z bezpośrednim 

udziałem 

nauczyciela 

akademickiego 

samodzielna praca 

studenta 

z bezpośrednim 

udziałem 

nauczyciela 

akademickiego 

samodzielna praca 

studenta 

2,8 0,2   

 

 

 

Macierz oraz weryfikacja efektów kształcenia dla modułu (przedmiotu) PRAKTYKA ZAWODOWA – STRAŻ 

GRANICZNA  w odniesieniu do form zajęć 

Numer 

przedmiotowego 

efektu kształcenia 

PRZEDMIOTOWY EFEKT 

KSZTAŁCENIA 

Forma 

zajęć 

Metody 

weryfikacji 

Odniesienie do 

efektu 

kierunkowego 

Odniesienie do 

efektu 

obszarowego 

WIEDZA 



EK-P_W01 
omawia rolę, strukturę i funkcjonowanie 

SG w systemie bezpieczeństwa państwa 

praktyka 

zawodowa 

obecności i 

aktywności 

studenta 

EK-K_W03 P7S_WG 

EK-P_W02 

określa prawidłowe funkcjonowanie 

specyfiki ochrony granicy państwa; 

odpraw paszportowych w ruchu 

granicznym: lądowym, morskim i 

powietrznym 

praktyka 

zawodowa 

obecności i 

aktywności 

studenta 

EK-K_W08 P7S_WG 

EK-P_W03 

omawia specyfikę przestępstw skarbowych 

wynikających z przemieszczania przez 

granicę państwa towarów oraz wyrobów 

akcyzowych 

praktyka 

zawodowa 

obecności i 

aktywności 

studenta 

EK-K_W02 P7S_WG 

UMIEJĘTNOŚCI 

EK-P_U01 

potrafi wykorzystać metody oraz 

konkretne procedury w celu realizacji 

zadań związane z różnymi strefami 

bezpieczeństwa wewnętrznego w 

kontekście przepisów prawnych, procedur 

i postępowań SG 

praktyka 

zawodowa 

praca 

zaliczeniowa 
EK-K_U04 P7S_UW 

EK-P_U02 

potrafi wykorzystać wiedzę teoretyczną w 

zakresie bezpieczeństwa publicznego w 

celu analizowania i interpretowania 

wielopłaszczyznowych problemów oraz 

wdrażania praktycznych rozwiązań, 

szczególnie związanych ze służbą w SG 

 

praktyka 

zawodowa 

praca 

zaliczeniowa 
EK-K_U02 P7S_UW 

EK-P_U03 

potrafi wykorzystać wiedzę teoretyczną w 

zakresie obowiązujących dokumentów do 

przekraczania granicy zewnętrznej i 

wewnętrznej państwa 

praktyka 

zawodowa 

praca 

zaliczeniowa 
EK-K_U01 P7S_UW 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

EK-P_K01 

ma świadomość stałego dokształcania się 

w obszarze bezpieczeństwa. Jest 

przygotowany do samodzielnego 

zdobywania wiedzy, doskonali 

umiejętności praktyczne powiązane z 

problematyką bezpieczeństwa 

publicznego, a w szczególności z zakresu 

służby SG 

praktyka 

zawodowa 

obserwacja 

pracy studenta 

 

EK-P_K02 P7S_KK 

EK-P_K02 

potrafi wejść w role zawodowe w 

organizacjach tworzących potencjalny 

teren aktywności zawodowej związanych 

ze służba w SG  

praktyka 

zawodowa 

obserwacja 

pracy studenta 

 

EK-P_K04 P7S_KR 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lp. Elementy składowe sylabusu Opis 

1.  Nazwa modułu/ przedmiotu PRAKTYKA ZAWODOWA-  Policja 

2.  
Nazwa jednostki prowadzącej 

przedmiot 

Instytut Medyczny PWSZ im. J. Grodka w Sanoku 

Zakład Ratownictwo Medyczne 

3.  Kod przedmiotu 

studia stacjonarne studia niestacjonarne 

BW.23.3.PZ 
 

4.  Język przedmiotu Język polski 

5.  Typ przedmiotu 

Przedmiot: 

 obowiązkowy do zaliczenia III/IV semestru/II roku studiów 

 obowiązkowy do zaliczenia całego toku studiów. 

6.  Rok studiów, semestr rok studiów II/ semestr III/IV 

7.  
Imię i nazwisko osoby (osób) 

prowadzącej przedmiot 
pracownik/funkcjonariusz  policji 

8.  

Imię i nazwisko osoby (osób) 

egzaminującej bądź udzielającej 

zaliczenia w przypadku, gdy nie 

jest nim osoba prowadząca dany 

przedmiot 

pracownik/funkcjonariusz policji 

9.  Formuła przedmiotu praktyki zawodowe 

10.  Wymagania wstępne brak 

11.  
Liczba godzin zajęć 

dydaktycznych 

studia stacjonarne studia niestacjonarne 

praktyki zawodowe - 160 godzin 
 

12.  

Liczba punktów ECTS 

przypisana 

modułowi/przedmiotowi 

studia stacjonarne studia niestacjonarne 

praktyki zawodowe - 6 punkty ECTS 
 

13.  
Założenia i cele 

modułu/przedmiotu 

 Zapoznawanie studenta z przepisami ogólnymi dotyczącymi funkcjonowania Policji 

oraz jednostek organizacyjnych poszczególnych szczebli  

14.  Metody dydaktyczne 
pokaz, instruktaż, praca pod kierunkiem pracownika policji , praca samodzielna, 

dyskusja w czasie zajęć 

15.  

Forma i warunki zaliczenia 

przedmiotu, w tym zasady 

dopuszczenia do egzaminu, 

zaliczenia z przedmiotu, a także 

formę i warunki zaliczenia 

poszczególnych form zajęć 

wchodzących w zakres danego 

przedmiotu 

Praktyka zawodowa w Policji – ZO – zaliczenie z oceną na podstawie: 

 Oceny obecności i aktywności studenta na zajęć, 

 Oceny z przygotowania do zajęć oraz opracowania pracy zaliczeniowej np. ( analiza 

danych dotyczących funkcjonowania placówki) 

 Obserwacji pracy studenta 



16.  
Treści merytoryczne przedmiotu 

oraz sposób ich realizacji 

Praktyki zawodowe: 

1. Struktury organizacyjne i zasięg terytorialny oraz zadania poszczególnych jednostek 

Policji. 

2. Zasady naliczeń etatowych w Policji. 

3. Specyfika prewencji kryminalnej – funkcjonowanie programów prewencyjnych. 

4. Analiza bezpieczeństwa, zasady tworzenia i wykorzystania. 

5. Krajowa mapa zagrożeń bezpieczeństwa – funkcjonowanie, analiza wpisów. 

6. Zabezpieczenie imprez masowych – przygotowanie dokumentacji, wykorzystanie 

analizy zagrożeń 

7. Specyfika służby obchodowej dzielnicowego – plany priorytetowe. 

8. Zapoznanie się z rodzajami przestępstw i wykroczeń w ruchu drogowym. 

9. Analiza bezpieczeństwa w ruchu drogowym. 

10. Czynności kryminalistyczne na miejscu zdarzenia – właściwe zabezpieczenie 

dowodów i śladów 

11. Zapoznanie się ze sprzętem, urządzeniami technicznymi będącymi na wyposażeniu 

Policji służącymi do realizacji zadań w zakresie ochrony bezpieczeństwa 

publicznego. 

17.  

Zamierzone 

efekty 

kształcenia* 

Wiedza 

W zakresie wiedzy student: 

 omawia rolę, strukturę i funkcjonowanie jednostek Policji  

 wymienia dokumentację niezbędną do opracowania analiz bezpieczeństwa i 

planu zabezpieczenia imprez masowych 

 omawia specyfikę przestępstw i wykroczeń drogowych 

Umiejętności 

 W zakresie umiejętności student: 

 potrafi wykorzystać wiedzę teoretyczną w zakresie bezpieczeństwa publicznego 

w celu analizowania i interpretowania wielopłaszczyznowych problemów oraz 

wdrażania praktycznych rozwiązań, szczególnie związanych ze służbą w Policji 

 potrafi wykorzystać wiedzę teoretyczną w zakresie sporządzania analiz 

bezpieczeństwa i planu zadania priorytetowego dzielnicowego  

 potrafi przygotować zakres dokumentacji do  sporządzenia planu 

zabezpieczenia imprezy masowej 

 potrafi właściwie ujawnić i zabezpieczyć ślad daktyloskopijny 

Kompetencje 

społeczne 

 W zakresie kompetencji społecznych student: 

 ma świadomość stałego dokształcania się w obszarze bezpieczeństwa. Jest 

przygotowany do samodzielnego zdobywania wiedzy, doskonali umiejętności 

praktyczne powiązane z problematyką bezpieczeństwa publicznego, a w 

szczególności z zakresu służby Policji 

 potrafi wejść w role zawodowe w organizacjach tworzących potencjalny teren 

aktywności zawodowej związanych ze służba w Policji 

18.  

Wykaz literatury podstawowej  

i uzupełniającej, obowiązującej 

do zaliczenia danego przedmiotu 

Literatura: 

1. Ustawa z dnia 4 kwietnia 1990 r. o Policji,  

2. Ustawa z dnia 20 marzec 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych,  

3. Ustawa z dnia 6 czerwiec 1997 r. Kodeks Karny, 

4. Ustawa  z 20 maja 1971 r. Kodeks Wykroczeń, 

5. Rozporządzenie Rady Ministrów 29 września 2015 r. w sprawie przy wykonywaniu 

niektórych uprawnień policjantów ,  

6. Zarządzenie Komendanta Głównego Policji z 28 września 2007 r. w sprawie 

szczegółowych zasad organizacji i zakresu działania komend, komisariatów i innych 

jednostek organizacyjnych Policji  

7. Brunon Hołyst – Kryminalistyka  

8. J. Widacki (red.). Kryminalistyka, C.H.Beck, Warszawa 2016 

 



BILANS PUNKTÓW ECTS  (obciążenie pracą studenta) 

Forma nakładu pracy studenta  

(udział w zajęciach, aktywność, 

przygotowanie sprawozdania, itp.) 

Obciążenie studenta [h] 

Studia stacjonarne Studia niestacjonarne 

Udział w praktykach zawodowych 160  

Przygotowanie pracy zaliczeniowej 20  

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 180  

Punkty ECTS za moduł/przedmiot 

z bezpośrednim 

udziałem nauczyciela 

akademickiego 

samodzielna 

praca studenta 

z bezpośrednim 

udziałem nauczyciela 

akademickiego 

samodzielna praca 

studenta 

5,4 0,6   

 

 

 

 

Macierz oraz weryfikacja efektów kształcenia dla modułu (przedmiotu) PRAKTYKA ZAWODOWA- POLICJA 

w odniesieniu do form zajęć 

Numer 

przedmiotowego 

efektu 

kształcenia 

PRZEDMIOTOWY EFEKT 

KSZTAŁCENIA 
Forma zajęć 

Metody 

weryfikacji 

Odniesienie do 

efektu 

kierunkowego 

Odniesienie do 

efektu 

obszarowego 

WIEDZA 

EK-P_W01 
omawia rolę, strukturę i funkcjonowanie 

jednostek Policji  

praktyka 

zawodowa 

obecności i 

aktywności 

studenta 

EK-K_W03 P7S_WG 

EK-P_W02 

wymienia dokumentację niezbędną do 

opracowania analiz bezpieczeństwa i planu 

zabezpieczenia imprez masowych 

 

praktyka 

zawodowa 

obecności i 

aktywności 

studenta 

EK-K_W08 P7S_WG 

EK-P_W03 
omawia specyfikę przestępstw i 

wykroczeń drogowych 

praktyka 

zawodowa 

obecności i 

aktywności 

studenta 

EK-K_W02 P7S_WG 

UMIEJĘTNOŚCI 

EK-P_U01 

potrafi wykorzystać wiedzę teoretyczną w 

zakresie bezpieczeństwa publicznego w 

celu analizowania i interpretowania 

wielopłaszczyznowych problemów oraz 

wdrażania praktycznych rozwiązań, 

szczególnie związanych ze służbą w 

Policji 

 

praktyka 

zawodowa 

praca 

zaliczeniowa  
EK-K_U04 P7S_UW 

EK-P_U02 

potrafi wykorzystać wiedzę teoretyczną w 

zakresie sporządzania analiz 

bezpieczeństwa i planu zadania 

priorytetowego dzielnicowego  

 

praktyka 

zawodowa 

praca 

zaliczeniowa  
EK-K_U02 P7S_UW 

EK-P_U03 

potrafi przygotować zakres dokumentacji 

do  sporządzenia planu zabezpieczenia 

imprezy masowej 

 

praktyka 

zawodowa 

praca 

zaliczeniowa 
EK-K_U01 P7S_UW 



EK-P_U04 
potrafi właściwie ujawnić i zabezpieczyć 

ślad daktyloskopijny 

praktyka 

zawodowa 

obserwacja 

wykonawstwa; 

aktywności 

studenta 

EK-K_U01 P7S_UW 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

EK-P_K01 

ma świadomość stałego dokształcania się 

w obszarze bezpieczeństwa. Jest 

przygotowany do samodzielnego 

zdobywania wiedzy, doskonali 

umiejętności praktyczne powiązane z 

problematyką bezpieczeństwa 

publicznego, a w szczególności z zakresu 

służby Policji 

 

praktyka 

zawodowa 

obserwacja 

pracy studenta 
EK-P_K02 P7S_KK 

EK-P_K02 

potrafi wejść w role zawodowe w 

organizacjach tworzących potencjalny 

teren aktywności zawodowej związanych 

ze służbą w Policji  

praktyka 

zawodowa 

obserwacja 

pracy studenta 
EK-P_K04 P7S_KR 

 

 

 

 

  



Lp. Elementy składowe sylabusu Opis 

1.  Nazwa modułu/ przedmiotu PRAKTYKA ZAWODOWA- Państwowa Straż Pożarna 

2.  
Nazwa jednostki prowadzącej 

przedmiot 

Instytut Medyczny PWSZ im. J. Grodka w Sanoku 

Zakład Ratownictwo Medyczne 

3.  Kod przedmiotu 

studia stacjonarne studia niestacjonarne 

BW.23.3.PZ 
 

4.  Język przedmiotu język polski 

5.  Typ przedmiotu obowiązkowy do zaliczenia III semestru/ II roku studiów 

6.  Rok studiów, semestr rok studiów II / semestr III 

7.  
Imię i nazwisko osoby (osób) 

prowadzącej przedmiot 
funkcjonariusz  PSP 

8.  

Imię i nazwisko osoby (osób) 

egzaminującej bądź udzielającej 

zaliczenia w przypadku, gdy nie 

jest nim osoba prowadząca dany 

przedmiot 

funkcjonariusz  PSP 

9.  Formuła przedmiotu praktyka zawodowa 

10.  Wymagania wstępne brak 

11.  
Liczba godzin zajęć 

dydaktycznych 

studia stacjonarne studia niestacjonarne 

praktyki zawodowe - 80 godzin 
 

12.  

Liczba punktów ECTS 

przypisana 

modułowi/przedmiotowi 

studia stacjonarne studia niestacjonarne 

praktyki zawodowe - 3 punkty ECTS 
 

13.  
Założenia i cele 

modułu/przedmiotu 

 Przekazanie studentom wiedzy na temat rodzaju i specyfiki współczesnych zagrożeń 

związanych  z rozwojem cywilizacyjnym oraz klęskami żywiołowymi. 

 Zapoznanie studentów z systemem organizacji i zasadami funkcjonowania 

Państwowej Straży Pożarnej oraz Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. 

 Przekazanie studentom wiedzy na temat taktyki oraz zasad i procedur realizowanych 

przez jednostki Państwowej Straży Pożarnej  podczas prowadzonych działań 

ratowniczo-gaśniczych. 

 Zapoznanie studentów z pojazdami oraz sprzętem ratowniczo-gaśniczym,  

specjalistycznym, sprzętem łączności  i przyrządami pomiarowymi 

wykorzystywanymi przez ratowników podczas prowadzonych działań. 

 

14.  Metody dydaktyczne 

Możliwość obserwacji ćwiczeń realizowanych w trybie szkolenia doskonalącego  w 

jednostce ratowniczo-gaśniczej, udział w ćwiczeniach aplikacyjnych, pokaz, instruktaż, 

praca pod kierunkiem funkcjonariusza PSP , praca samodzielna, dyskusja w czasie zajęć. 

15.  

Forma i warunki zaliczenia 

przedmiotu, w tym zasady 

dopuszczenia do egzaminu, 

zaliczenia z przedmiotu, a także 

formę i warunki zaliczenia 

poszczególnych form zajęć 

wchodzących w zakres danego 

przedmiotu 

praktyka zawodowa w Państwowej Straży Pożarnej - ZO- zaliczenie z oceną na 

podstawie: 

 oceny z obecności i aktywności studenta podczas zajęć, 

 oceny z przygotowania do zajęć oraz opracowania pracy zaliczeniowej np. ( analiza 

danych dotyczących funkcjonowania placówki) 

 obserwacji pracy studenta, 



16.  
Treści merytoryczne przedmiotu 

oraz sposób ich realizacji 

Praktyka zawodowa: 

1. Struktura organizacyjna komendy powiatowej/miejskiej Państwowej Straży 

Pożarnej, specyfika i zakres zadań poszczególnych komórek organizacyjnych 

komendy. 

2. Rola i zadania Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego PSP w kontekście 

sprawnego funkcjonowania struktur Krajowego Systemu Ratowniczo- Gaśniczego, 

oraz współpracy z Systemem Powiadamiania Ratunkowego i Systemem 

Państwowego Ratownictwa Medycznego. 

3. Analizowanie zagrożeń wybranego obszaru (np. gminy lub powiatu) i jego 

zabezpieczenia operacyjnego pod kątem aktualizacji planu ratowniczego powiatu i 

możliwości prowadzenia skutecznych działań ratowniczo-gaśniczych na jego 

obszarze.  

4. Zasady i tryb realizacji ratownictwa specjalistycznego przez jednostki ratowniczo-

gaśnicze oraz jednostki ochotniczych straży pożarnych włączone w struktury KSRG, 

poziom podstawowy i specjalistyczny, wojewódzki i centralny odwód operacyjny, 

pomoc międzynarodowa. 

5.  Specyfika oraz zasady organizacji i prowadzenia długotrwałej akcji ratowniczo-

gaśniczej w przypadku wystąpienia klęski żywiołowej lub innego nadzwyczajnego 

zdarzenia (np. wypadek masowy),zmiana systemu pełnienia służby, zabezpieczenie 

logistyczne działań. 

17.  

Zamierzone 

efekty 

kształcenia* 

Wiedza 

 W zakresie wiedzy student: 

 zna najważniejsze rodzaje zagrożeń naturalnych i cywilizacyjnych dla 

współczesnego człowieka i  środowiska naturalnego w którym żyje, 

 zna strukturę organizacyjną Państwowej Straży Pożarnej jako wiodącej służby 

ratowniczej w naszym kraju, oraz zakres i charakter realizowanych przez nią zadań, 

ze szczególnym uwzględnieniem zasad współdziałania z podmiotami systemu 

Państwowego Ratownictwa Medycznego oraz Systemem Powiadamiania 

Ratunkowego, 

 zna istotę i zasady funkcjonowania Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, 

jako kluczowego systemu bezpieczeństwa wewnętrznego państwa, w szczególności 

w zakresie realizacji różnych dziedzin  ratownictwa specjalistycznego, 

 zna zasady i kryteria przeprowadzania analizy zagrożeń i analizy  zabezpieczenia 

operacyjnego, stanowiących kluczowe narzędzia do opracowania planu 

ratowniczego powiatu i powiatowego planu rozwoju sieci jednostek ratownictwa 

specjalistycznego, 

 



Umiejętności 

 W zakresie umiejętności student: 

 potrafi skutecznie wykorzystać swoją wiedzę i nabyte umiejętności w różnego 

rodzaju zdarzeniach wymagających ścisłej współpracy służb i podmiotów 

ratowniczych w zakresie funkcjonowania Krajowego Systemu Ratowniczo-

Gaśniczego, oraz jego współpracy i współdziałania z systemem PRM i SPR 

 potrafi wykorzystać nabytą wiedzę do opracowywania różnego rodzaju materiałów 

analitycznych z zakresu szeroko rozumianego bezpieczeństwa powszechnego, a 

także  konstruować cele i kierunki działania różnych organów i instytucji w 

przedmiotowym  zakresie 

 

Kompetencje 

społeczne 

 W zakresie kompetencji społecznych student: 

 ma ugruntowaną świadomość potrzeby stałego dokształcania się w obszarze szeroko 

rozumianego  bezpieczeństwa publicznego 

 jest przygotowany do samodzielnego zdobywania wiedzy, oraz doskonalenia 

umiejętności praktycznych powiązanych z problematyką bezpieczeństwa 

publicznego,  w szczególności z zakresu służby i specyfiki zadań Państwowej Straży 

Pożarnej 

 potrafi wejść w role zawodowe w różnego rodzaju instytucjach i organizacjach 

tworzących potencjalny teren aktywności zawodowej, związanych ze służbą w 

Państwowej Straży Pożarnej oraz funkcjonowaniem Krajowego Systemu 

Ratowniczo-Gaśniczego 

18.  

Wykaz literatury podstawowej  

i uzupełniającej, obowiązującej 

do zaliczenia danego przedmiotu 

Literatura: 

1. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. 1991 nr 81, 

poz. 351 ). 

2. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. 1991 nr 88, 

poz. 400 ). 

3. rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych  i Administracji z dnia 3 lipca 2017 

roku w sprawie szczegółowych zasad organizacji krajowego systemu ratowniczo – 

gaśniczego (Dz.U. 2017, poz. 1319).  

4. Zasady organizacji ratownictwa medycznego w Krajowym Systemie Ratowniczo-

Gaśniczym, (KG PSP, lipiec 2013).  

5. Zasady organizacji ratownictwa technicznego w Krajowym Systemie Ratowniczo-

Gaśniczym, (KG PSP, lipiec 2013).  

6. Zasady organizacji ratownictwa chemicznego i ekologicznego w Krajowym 

Systemie Ratowniczo-Gaśniczym, (KG PSP, lipiec 2013).  

7. Gil Dariusz, Sprzęt ratowniczy, Szkoła Podoficerska Państwowej Straży Pożarnej w 

Bydgoszczy, Bydgoszcz 2004 

8. Bielicki P., Podstawy taktyki gaszenia pożarów, Kraków 1996 

9. A. Zawadzki, A. Basista, K. Sosada, W. Żurawiński : Medycyna ratunkowa i 

katastrof. Podręcznik dla studentów uczelni medycznych. Wyd. PZWL, Warszawa 

2007. 

 

 

 



BILANS PUNKTÓW ECTS  (obciążenie pracą studenta) 

Forma nakładu pracy studenta  

(udział w zajęciach, aktywność, 

przygotowanie sprawozdania, itp.) 

Obciążenie studenta [h] 

Praktyka zawodowa Studia niestacjonarne 

Udział w praktyce zawodowej 80 
 

Przygotowanie pracy zaliczeniowej 10 
 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 90 
 

 

Punkty ECTS za moduł/przedmiot 

 

Z bezpośrednim 

udziałem 

nauczyciela 

akademickiego 

Samodzielna praca 

studenta 

Z bezpośrednim 

udziałem 

nauczyciela 

akademickiego 

Samodzielna praca 

studenta 

2,8 0,2 

  

 

 

Macierz oraz weryfikacja efektów kształcenia dla modułu (przedmiotu) PRAKTYKA ZAWODOWA 

 PAŃSTWOWA STRAŻ POŻARNA  

w odniesieniu do form zajęć 

Numer 

przedmiotowego 

efektu kształcenia 

PRZEDMIOTOWY EFEKT 

KSZTAŁCENIA 

Forma 

zajęć 

Metody 

weryfikacji 

Odniesienie do 

efektu 

kierunkowego 

Odniesienie do 

efektu 

obszarowego 

WIEDZA 

EK-P_W01 

zna najważniejsze rodzaje zagrożeń 

naturalnych i cywilizacyjnych dla 

współczesnego człowieka i  środowiska 

naturalnego w którym żyje, 

 

praktyka 

zawodowa 

obecności i 

aktywności 

studenta 

EK-K_W02 P7S_WG 

EK-P_W02 

zna strukturę organizacyjną Państwowej 

Straży Pożarnej jako wiodącej służby 

ratowniczej w naszym kraju, oraz zakres i 

charakter realizowanych przez nią zadań, 

ze szczególnym uwzględnieniem zasad 

współdziałania z podmiotami systemu 

Państwowego Ratownictwa Medycznego 

oraz Systemem Powiadamiania 

Ratunkowego, 

 

 

praktyka 

zawodowa 

obecności i 

aktywności 

studenta 

EK-K_W03 P7S_WG 

EK-P_W03 

zna istotę i zasady funkcjonowania 

Krajowego Systemu Ratowniczo-

Gaśniczego, jako kluczowego systemu 

bezpieczeństwa wewnętrznego państwa, w 

szczególności w zakresie realizacji 

różnych dziedzin  ratownictwa 

specjalistycznego, 

 

 

 

 

praktyka 

zawodowa 

obecności i 

aktywności 

studenta 

EK-K_W08 P7S_WG 



EK-P_W04 

zna zasady i kryteria przeprowadzania 

analizy zagrożeń i analizy  zabezpieczenia 

operacyjnego, stanowiących kluczowe 

narzędzia do opracowania planu 

ratowniczego powiatu i powiatowego 

planu rozwoju sieci jednostek ratownictwa 

specjalistycznego 

 

praktyka 

zawodowa 

obecności i 

aktywności 

studenta 

 

EK-K_W04 

 

P7S_WK 

UMIEJĘTNOŚCI 

EK-P_U01 

potrafi skutecznie wykorzystać swoją 

wiedzę i nabyte umiejętności w różnego 

rodzaju zdarzeniach wymagających ścisłej 

współpracy  służb i podmiotów 

ratowniczych w zakresie funkcjonowania 

Krajowego Systemu Ratowniczo-

Gaśniczego, oraz jego współpracy i 

współdziałania z systemem PRM i SPR 

 

praktyka 

zawodowa 

praca 

zaliczeniowa 
EK-K_U02 P7S_UW 

EK-P_U02 

potrafi wykorzystać nabytą wiedzę do 

opracowywania różnego rodzaju 

materiałów analitycznych z zakresu 

szeroko rozumianego bezpieczeństwa 

powszechnego, a także  konstruować cele i 

kierunki działania różnych organów i 

instytucji w przedmiotowym  zakresie 

praktyka 

zawodowa 

praca 

zaliczeniowa 
EK-K_U01 P7S_UW 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

EK-P_K01 

ma ugruntowaną świadomość potrzeby 

stałego dokształcania się w obszarze 

szeroko rozumianego  bezpieczeństwa 

publicznego 

 

praktyka 

zawodowa 

obserwacja 

pracy studenta 
EK-K_K02 P7S_KK 

EK-P_K02 

jest przygotowany do samodzielnego 

zdobywania wiedzy, oraz doskonalenia 

umiejętności praktycznych powiązanych z 

problematyką bezpieczeństwa 

publicznego,  w szczególności z zakresu 

służby i specyfiki zadań Państwowej 

Straży Pożarnej 

 

 

 

 

  praktyka 

zawodowa 

obserwacja 

pracy studenta 
EK-K_K02 P7S_KK 

EK-P_K03 

potrafi wejść w role zawodowe w różnego 

rodzaju instytucjach i organizacjach 

tworzących potencjalny teren aktywności 

zawodowej, związanych ze służbą w 

Państwowej  

Straży Pożarnej oraz funkcjonowaniem 

Krajowego Systemu Ratowniczo-

Gaśniczego 

praktyka 

zawodowa 

obserwacja 

pracy studenta 
EK-K_K03 P7S_KR 

 

 


