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Nazwa modułu (bloku przedmiotów): PRZEDMIOTY DO 

WYBORU 

Kod modułu: E 

Nazwa przedmiotu:  

OCHRONA OSÓB I MIENIA 

Kod przedmiotu: 44.3. 

Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej przedmiot / moduł: INSTYTUT EKONOMICZNY 

Nazwa kierunku: ADMINISTRACJA 

Forma studiów: SS Profil kształcenia: praktyczny Poziom kształcenia: studia I 

stopnia 

Rok / semestr:   

I/II 

Status przedmiotu /modułu: 

do wyboru 

Język przedmiotu / modułu: 

polski 

Forma zajęć wykład ćwiczenia laboratorium projekt seminarium 

inne  

(wpisać 

jakie) 

Wymiar 

zajęć (godz.) 
 15  15   

 

Koordynator przedmiotu / 

modułu 
mgr Piotr Trusiewicz 

Prowadzący zajęcia  

Cel  kształcenia przedmiotu / 

modułu 

Zapoznanie studentów z podstawami prawnymi regulującymi problematykę  

ochrony osób, mienia, obiektów i obszarów, podejmowaniem i 

prowadzeniem koncesjonowanej działalności gospodarczej przez 

specjalistyczne uzbrojone formacje ochronne oraz  działaniami  organizacji 

pozarządowych, straży sektorowych   i samorządowych jednostek 

porządkowych w tym obszarze w celu  nabycia umiejętności w zakresie 

rozpoznawania prawnych obowiązków  i konsekwencji sprawowania 

ochrony.  

Wymagania wstępne Znajomość podstaw  prawnych bezpieczeństwa publicznego. 

 

EFEKTY UCZENIA SIĘ 

Nr efektu 

uczenia 

się/ grupy 

efektów 

Opis efektu uczenia się 

Kod 

kierunkowego 

efektu 

uczenia się 

Wiedza (Ma wiedzę w zakresie...)  

01 

Posiada wiedzę w zakresie koncepcji administracji publicznej, jej funkcji, roli 

instytucji ustrojowych w państwie oraz wzajemnych relacji między głównymi 

organami państwa 

K1P_W04 

02 
Posiada wiedzę w zakresie uporządkowanych procedur właściwych działaniu 

administracji publicznej i organizacji pozarządowych 
K1P_W10 

Umiejętności (Potrafi…)  

03 
Dokonuje analizy i oceny ryzyka zaistnienia sytuacji kryzysowej oraz konstruuje 

plany i procedury działania w sytuacjach kryzysowych. 
K1P_U09 

04 
Charakteryzuje system bezpieczeństwa państwa na wszystkich poziomach jego 

organizacji. 
K1P_U16 

Kompetencje społeczne  

05 
Współdziała w grupie, organizuje i kieruje pracą zespołów przyjmując w nich 

różne role. 
K1P_K03 

06 
Bierze odpowiedzialność za powierzone mu zadania i potrafi określać priorytety 

służące realizacji tych zadań. 
K1P_K04 

 

TREŚCI PROGRAMOWE 

Wykład 

 

Ćwiczenia 

Prawne  i organizacyjne aspekty ochrony osób, mienia, obiektów  i obszarów; Formy ochrony osób i 

mienia. Obszary, obiekty, konwoje  i urządzenia podlegające ochronie; Plany ochrony obiektów, 

obszarów i urządzeń oraz  metodyka ich uzgadniania; Organizacje pozarządowe w ochronie osób i 



obszarów oraz ich zadania. Samorządowe formacje porządkowe i ich zadania w zakresie ochrony 

osób,  mienia, obiektów  i obszarów; Straże sektorowe i ich zadania w zakresie ochrony osób,  

mienia, obiektów  i obszarów; Zasady podejmowania i wykonywania koncesjonowanej działalności 

gospodarczej; Podmioty prywatne w ochronie osób, mienia, obiektów  i obszarów; Wewnętrzne 

służby ochrony i ich zadania w zakresie ochrony mienia, obiektów  i obszarów; Podmioty  

prowadzące  działalność gospodarczą w zakresie ochrony osób i mienia i ich zadania; Uprawnienia 

licencjonowanych pracowników ochrony; Ochrona wartości pieniężnych przechowywanych i 

konwojowanych przez przedsiębiorców; Usługi detektywistyczne-prawa i obowiązki detektywów, 

zasady i tryb nabywania uprawnień; Nadzór nad działalnością samorządowych formacji 

porządkowych i straży sektorowych; Nadzór nad specjalistycznymi uzbrojonymi formacjami 

ochronnymi oraz kontrola stanu ochrony obiektów, obszarów i urządzeń przez nie chronionych. 
Laboratorium 

 

Projekt 

Plan ochrony wybranego obiektu podlegającego ustawowej ochronie. 

Seminarium 

 

Inne  

 

 

Literatura podstawowa 

1. Ustawa z 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia ( Dz.U. z 1997r., 

Nr 114 poz. 740 z późn.zm.). 

2. Ustawa z 6 lipca 2001r. o usługach detektywistycznych ( Dz.U.z 2002 r., 

Nr 12 poz. 110 z późn.zm.). 

3. Rozporządzenie MSWiA  z 17 listopada 1999r. w sprawie wewnętrznych 

służb ochrony ( Dz.U.z 1999 r., Nr 4 poz. 31 z późn. zm.).  

4. Ustawa z 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych ( Dz.U. z 1997r., Nr 

123 poz. 779 z późn.zm.). 

5. Ochrona osób i mienia , Waldemar Bejgier , Bolesław Grzegorz 

Stanejko.Wyd. 2 uaktual. - Warszawa : Oficyna Wydaw. Łośgraf, 2012.  

Literatura uzupełniająca  1. Rozporządzenie   MSWiA z 7 września 2010r. w sprawie warunków 

jakim powinna odpowiadać ochrona wartości pieniężnych 

przechowywanych i transportowanych  przez przedsiębiorców i inne 

jednostki organizacyjne     ( Dz.U. z 2010r., Nr 166 poz. 1128 ). 

2. Rozporządzenie MSW  z 21 grudnia 2009r. w sprawie trybu 

sprawowania nadzoru nad działalnością straży gminnych( Dz.U. z 2009 

r., Nr 220 poz. 1733). 

3. Ustawa z dnia 24 maja 2013 r. o środkach przymusu bezpośredniego i 

broni palnej Dz. ( U. 2013 poz. 628) 

Metody kształcenia Metody praktyczne (studium przypadków z zakresu poruszanej tematyki) 

Metody podające (dyskusje, objaśnienia)  

 

 

Metody weryfikacji efektów uczenia się 

 

Nr efektu uczenia 

się/grupy efektów 

 

Metody praktyczne (studium przypadków z zakresu poruszanej tematyki) 03,04,05,06 

Metody podające (dyskusje, objaśnienia) \ 01,02 

  

Formy i warunki zaliczenia Test egzaminacyjny – 50 %, realizacja projektu – 50% 

 

 

NAKŁAD PRACY STUDENTA 

 

http://bu.pwsz.elblag.pl/sowacgi.php?KatID=0&typ=record&001=El13000880
http://bu.pwsz.elblag.pl/sowacgi.php?KatID=0&typ=record&001=El13000880
http://bu.pwsz.elblag.pl/sowacgi.php?KatID=0&typ=repl&view=1&sort=bytitle&plnk=__wydawca_Oficyna+Wydaw.+%C5%81o%C5%9Bgraf


 

Rodzaj działań/zajęć 

Liczba godzin 

Ogółem 

W tym zajęcia powiązane  

z praktycznym przygotowaniem 

zawodowym 

Udział w wykładach   

Samodzielne studiowanie    

Udział w ćwiczeniach audytoryjnych                                 

i laboratoryjnych, warsztatach, seminariach
 30 15 

Samodzielne przygotowywanie się do ćwiczeń 10  

Przygotowanie projektu / eseju / itp.
 
  10 

Przygotowanie się do egzaminu / zaliczenia 9  

Udział w konsultacjach 1  

Inne   

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz.   

Liczba punktów ECTS za przedmiot 2 

Liczba punktów ECTS przypisana do dyscypliny 

naukowej 

1 (Nauki o polityce i administracji) 

1 (Nauki o bezpieczeństwie) 

Liczba punktów ECTS związana z zajęciami 

praktycznymi
 1,0 

Liczba punktów ECTS  za zajęciach wymagające 

bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich 
1,2 

 


