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Niniejszy materiał stanowi wyciąg z jednolitego Programu szkolenia zawodowego podstawowego i jest pomocny do przygotowania się 
do testu wiedzy, o którym mowa w §3 ust. 4 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie szczegółowych warunków 
odbywania szkoleń zawodowych oraz doskonalenia zawodowego w Policji.  

 
 

           Test wiedzy, składający się ze 140 pytań, będzie budowany tylko na podstawie poniżej wyszczególnionych treści kształcenia i nie 
będzie zawierał zagadnień z tematu 33. 

Policjant uzyska zaliczenie przedmiotowego testu wiedzy, jeżeli udzieli co najmniej 70% poprawnych odpowiedzi z ogólnej liczby 
140 pytań. 

 
 
 

 
TEMAT NR 1: Elementy wstępu do prawoznawstwa 

CELE: Po zrealizowaniu tematu student będzie potrafił: 
- zinterpretować podstawowe pojęcia: prawo, system źródeł prawa, 
- określić hierarchię źródeł prawa, 
- wskazać pojęcie i budowę aktu normatywnego i prawnego, 
- rozróżnić akty normatywne o charakterze powszechnie obowiązującym i o charakterze wewnętrznym, 
- odróżnić przepis prawny od normy prawnej,  
- wskazać sposób ogłaszania aktów prawnych, 
- określić zasady obowiązywania aktu normatywnego w czasie, przestrzeni, względem osób, 
- odróżnić rodzaje wykładni (językową, systemową i funkcjonalną). 
 

Zagadnienia 

1. Pojęcia: prawo, system źródeł prawa, hierarchia źródeł prawa. 
2. Pojęcia: akt prawny i akt normatywny oraz jego budowa. 
3. Rodzaje aktów prawnych o charakterze powszechnie obowiązującym i wewnętrznym. 
4. Pojęcie „przepis prawny”, „norma prawna”, budowa normy prawnej. 
5. Sposoby ogłaszania aktów prawnych. 
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Zagadnienia 

6. Zasady obowiązywania aktu normatywnego w czasie, przestrzeni, względem osób. 
7. Wykładnia językowa, systemowa i funkcjonalna prawa. 

 

TEMAT NR 2: Cz ęść ogólna prawa karnego materialnego i prawa wykroczeń 

CELE: Po zrealizowaniu tematu student będzie potrafił: 
- wyróżnić elementy przestępstwa i wykroczenia, 
- określić różnice pomiędzy przestępstwem a wykroczeniem, 
- określić ustawowe znamiona przestępstwa i wykroczenia, 
- określić rodzaje zbiegów, 
- dokonać podziału przestępstw i wykroczeń, 
- wyróżnić stadialne i zjawiskowe formy popełnienia przestępstwa i wykroczenia, 
- wskazać zasady odpowiedzialności za przestępstwa i wykroczenia, w zależności od formy ich popełnienia, 
- określić pojęcie i rodzaje immunitetów, 
- zinterpretować okoliczności wyłączające odpowiedzialność karną za przestępstwa i wykroczenia, 
- określić katalog kar i środków karnych za przestępstwa i wykroczenia. 
 

Zagadnienia 

1. Pojęcie przestępstwa, pojęcie wykroczenia. 
2. Różnice pomiędzy przestępstwem a wykroczeniem. 
3. Ustawowe znamiona przestępstw i wykroczeń. 
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Zagadnienia 

4. Podział przestępstw i wykroczeń ze względu na:  
a) podmiot, 
b) zachowanie się sprawcy,  
c) skutek, 
d) stronę podmiotową, 
e) sankcję karną, 
f) tryb ścigania, 
g) typ przestępstwa, 
h)  stopień realizacji. 

5. Stadialne formy popełnienia przestępstwa i wykroczenia. 
6. Zjawiskowe formy popełnienia przestępstwa i wykroczenia 
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Zagadnienia 

7. Zasady odpowiedzialności za przestępstwa i wykroczenia: 
a) odpowiedzialności za czyny zawinione, 
b) obowiązywania ustawy w czasie, 
c) określania czasu popełnienia przestępstwa  

i wykroczenia, 
d) terytorialności, 
e) określania miejsca popełnienia przestępstwa i wykroczenia. 

8. Pojęcie immunitetu. 
9. Rodzaje immunitetów: 

a) materialny, formalny, 
b) krajowy i zakrajowości. 

10. Rodzaje immunitetów krajowych: 
a) prezydencki, 
b) parlamentarny, 
c) sędziowski, 
d) prokuratorski, 
e) adwokacki, 
f) Rzecznika Praw Obywatelskich, 
g) prezesa i pracowników NIK. 

11. Rodzaje immunitetów zakrajowości: 
a) immunitet dyplomatyczny, 
b) immunitet konsularny. 

12. Rodzaje dokumentów tożsamości osób korzystających z immunitetów krajowych i zakrajowości. 
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Zagadnienia 

13. Okoliczności wyłączające odpowiedzialność ze względu na brak bezprawności czynu (kontratypy kodeksowe i pozakodeksowe): 
a) obrona konieczna, 
b) stan wyższej konieczności (art.26 § 1 kk), 
c) szczególne uprawnienia lub obowiązki, 
d) karcenie dzieci, 
e) zgoda dysponenta dobrem, 
f) zwyczaj. 

14. Okoliczności wyłączające odpowiedzialność ze względu na brak winy: 
a) stan wyższej konieczności (art. 26 § 2 kk), 
b) niepoczytalność, 
c) rozkaz, 
d) błąd co do faktu, prawa, kontratypu lub okoliczności wyłączającej winę. 

15. Okoliczność wyłączająca społeczną szkodliwość czynu. 

16. Zbieg przepisów, zbieg przestępstw i wykroczeń. 
17.  Kary i środki karne 
 
 
 
 

TEMAT NR 3: Cz ęść szczególna prawa karnego materialnego i prawa wykroczeń 

CELE: Po zrealizowaniu tematu student będzie potrafił: 
- wskazać systematykę części szczególnej kodeksu karnego, 
- wskazać ustawowe znamiona wybranych przestępstw, 
- kwalifikować stany faktyczne wybranych przestępstw, 
- wskazać systematykę części szczególnej kodeksu wykroczeń, 
- wskazać ustawowe znamiona wybranych wykroczeń, 
- kwalifikować stany faktyczne wybranych wykroczeń. 
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Zagadnienia 

1. Systematyka części szczególnej kodeksu karnego (rodzajowy przedmiot ochrony). 
2. Ustawowe znamiona wybranych przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu: 

a) zabójstwo (art.148 kk), 
b) nieumyślne spowodowanie śmierci  

( art. 155 kk), 
c) uszczerbki na zdrowiu (art.156,157kk), 
d) bójki i pobicia (art.158,159kk). 

3. Ustawowe znamiona wybranych przestępstw 
przeciwko wolności seksualnej i obyczajności: 
a) zgwałcenie (art.197 i 205 kk), 
b) sutenerstwo, handel ludźmi (art.204 kk, art.253 kk). 

4. Ustawowe znamiona wybranych przestępstw przeciwko mieniu: 
a) kradzież ( art.278kk), 
b) kradzież z włamaniem (art.279 kk), 
c) rozbój (art.280 kk), 
d) kradzież rozbójnicza (art.281 kk), 
e) wymuszenie rozbójnicze (art. 282 kk), 
f) przywłaszczenie (art.284 kk), 
g) oszustwo (art. 286 kk), 
h) uszkodzenie rzeczy (art.288 kk), 
i) krótkotrwały zabór pojazdu (art. 289 kk), 
j) paserstwo ( art.291, 292 kk). 

5. Ustawowe znamiona wybranych przestępstw przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji: 
a) wypadek (art.177 i 178 kk), 
b) kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości (art.178a kk). 

6. Ustawowe znamiona wybranych przestępstw przeciwko rodzinie i opiece: 
a) znęcanie się (art.207 kk). 

7.  Ustawowe znamiona wybranych przestępstw: 
a) przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, 
b) naruszenie nietykalności funkcjonariusza  
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Zagadnienia 

(art.222 kk), 
c) czynna napaść na funkcjonariusza (art.223 kk), 
d) wywieranie wpływu na czynności urzędowe  

(art.224 kk), 
e) znieważenie funkcjonariusza (art.226 kk), 
f) łapownictwo bierne (art.228 kk), 
g) łapownictwo czynne (art.229 kk), 
h) nadużycie funkcji (art.231kk). 

8. Ustawowe znamiona wybranych przestępstw przeciwko wymiarowi sprawiedliwości: 
a) fałszywe zeznania (art.233kk), 
b) fałszywe oskarżenie (art.234kk), 
c) zawiadomienie o niepopełnionym przestępstwie (art.238 kk). 

9. Ustawowe znamiona wybranych przestępstw przeciwko wiarygodności dokumentów: 
a) fałszowanie (art.270 kk), 
b) kradzież dokumentów (art.275 kk), 
c) usunięcie dokumentu (art. 276 kk). 

10. Ustawowe znamiona wybranych przestępstw przeciwko obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi (z uwzględnieniem tzw. 
przestępstw kartowych): 
a) fałszowanie pieniędzy (art.310 kk.), 
b) puszczenie w obieg fałszywego pieniądza (art.312kk.). 

 
11. Kwalifikowanie określonych stanów faktycznych dotyczących przestępstw. 

12. Systematyka części szczególnej kodeksu wykroczeń  
(rodzajowy przedmiot ochrony). 

13. Ustawowe znamiona wybranych wykroczeń przeciwko porządkowi i spokojowi publicznemu:  
a) nieopuszczanie zbiegowiska publicznego (art.50 kw), 
b) zakłócenie spokoju i porządku publicznego (art.51 kw), 
c) nawoływanie do popełnienia przestępstwa (art.52a kw), 
d) wykraczanie przeciwko przepisom porządkowym (art.54 kw), 
e) żebractwo (art.58 kw), 
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Zagadnienia 

f) niedopełnienie obowiązku oznaczenia nieruchomości (art.64 kw). 

14. Ustawowe znamiona wybranych wykroczeń 
przeciwko instytucjom państwowym, samorządowym i społecznym: 
a) wprowadzenie w błąd organu państwowego (art.65kw), 
b) fałszywy alarm (art.66 kw). 

15. Ustawowe znamiona wybranych wykroczeń 
przeciwko bezpieczeństwu osób i mienia: 
a) podjęcie czynności przez osobę niezdolną (art. 70 kw), 
b) niezabezpieczenie miejsca niebezpiecznego (art.72 kw), 
c) niezachowanie należytej ostrożności w postępowaniu z przedmiotami (art.75 kw), 
d) rzucanie kamieniami w pojazd będący                w ruchu (art.76 kw), 
e) niezachowanie środków ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia (art.77 kw), 
f) drażnienie zwierząt (art.78 kw). 

16. Ustawowe znamiona wykroczeń przeciwko bezpieczeństwu i porządkowi w komunikacji: 
a) niszczenie znaków (art.85 kw), 
b) powodowanie zagrożenia w ruchu drogowym (art.86 kw), 
c) prowadzenie pojazdu w stanie po użyciu alkoholu (art.87 kw), 
d) prowadzenie pojazdu bez wymaganego przepisami oświetlenia (art.88 kw), 
e) pozostawienie dziecka bez opieki na drodze publicznej (art.89 kw), 
f) zanieczyszczanie drogi publicznej (art.91 kw), 
g) niestosowanie się do znaków i sygnałów drogowych (art.92 kw), 
h) prowadzenie pojazdu bez uprawnień (art.94 kw), 
i) prowadzenie pojazdu bez wymaganych dokumentów (art.95 kw), 
j) dopuszczenie do ruchu (art. 96 kw), 
k) wykraczanie przeciwko innym przepisom  

o bezpieczeństwie ruchu na drogach publicznych (art.97 kw, art. 98 kw). 
 

17. Ustawowe znamiona wybranych wykroczeń: 
- przeciwko osobie: 
a) ustawowe znamiona ( art. 104 kw), 
b) skłanianie do żebrania  oraz art. 106 kw- dopuszczenie do przebywania  
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Zagadnienia 

w niebezpieczeństwie, 
c) szczucie psem człowieka (art. 108 kw), 
- przeciwko mieniu: 
d) kradzież i przywłaszczenie (art.119 kw), 
e) wyłudzenie (szalbierstwo) (art. 121 kw), 
f) paserstwo (art.122 kw), 
g) kradzież ogrodowa (art.123 kw), 
h) uszkodzenie rzeczy (art.124 kw), 
i) kradzież rzeczy o wartości niemajątkowej (art.126kw), 
j) nielegalne posiadanie wytrychów (art.129 kw). 

18. Ustawowe znamiona wybranych wykroczeń przeciwko obyczajności publicznej: 
a) nieobyczajny wybryk (art.140 kw), 
b) nieprzyzwoite zachowania (art.141 kw), 
c) natarczywe oferowanie usług seksualnych (art. 142 kw). 

19. Ustawowe znamiona wybranych wykroczeń: 
- przeciwko urządzeniom użytku publicznego: 
a) utrudnianie korzystania z urządzeń publicznych(art.143 kw), 
b) niszczenie roślinności (art.144 kw), zanieczyszczanie miejsca publicznego (art. 145 kw), 
- przeciwko obowiązkowi ewidencji: 
a) niedopełnienie obowiązku meldunkowego (art. 147 kw). 

20. Kwalifikowanie określonych stanów faktycznych dotyczących wykroczeń. 
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TEMAT NR 4: Przepisy karne wybranych ustaw szczególnych 

CELE: Po zrealizowaniu tematu student będzie potrafił: 
- wskazać podstawowe pojęcia z ustaw szczególnych niezbędne do prawidłowego kwalifikowania czynów zabronionych, 
- określić ustawowe znamiona przestępstw i wykroczeń z wybranych ustaw szczególnych, 
- kwalifikować stany faktyczne przestępstw określonych w ustawach szczególnych. 

 

Zagadnienia 

1. Wybrane przestępstwa i wykroczenia z ustaw szczególnych: 
a) art. 43, 431, 44, 45 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, 
b) art. 50, 51 ustawy z dnia 21 maja 1999r. o broni i amunicji, 
c) art. 55 ustawy z dnia 10 kwietnia 1974r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych, 
d) art. 12, 13 ustawy z dnia 9 listopada 1995r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych, 
e) art. 54 – 56 i 59 – 60 ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych, 
f) art. 62, 63, 65 z ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii. 

 
2. Kwalifikowanie stanów faktycznych.  

 

 

 

TEMAT NR 5 : Postępowanie na miejscu zdarzenia do chwili oględzin 

CELE: Po zrealizowaniu tematu student będzie potrafił: 
- wskazać, jakie informacje należy zebrać na miejscu zdarzenia, 
- omówić wstępne czynności w zależności od rodzaju zaistniałego zdarzenia, 
- rozróżnić kategorie śladów kryminalistycznych, 
- zabezpieczyć ślady kryminalistyczne przed ich zniszczeniem, zniekształceniem oraz utratą, 
- określić obszar miejsca zdarzenia, 
- omówić zasady zabezpieczenia miejsca zdarzenia. 
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Zagadnienia 

1. Przyjmowanie i przekazywanie informacji. 
2. Rodzaje zdarzeń i określenie wstępnych czynności.  
3. Ustalanie świadków i uczestników zdarzenia. 

4. Pojęcie śladu kryminalistycznego, rodzaje oraz sposoby i zasady ich zabezpieczania: 
a) ślady daktyloskopijne, 
b) ślady traseologiczne, 
c) ślady mechanoskopijne i użycia broni palnej, 
d) ślady biologiczne, 
e) ślady badane metodami fizyko-chemicznymi, 
f) ślady osmologiczne, 
g) dokumenty i audiodokumenty jako ślad kryminalistyczny. 

5. Zabezpieczenie śladów przed ich zniszczeniem, zniekształceniem i utratą. 
  6.     Zabezpieczenie miejsca zdarzenia do chwili oględzin. 

 
 
 
TEMAT NR 6 : Ogl ędziny  

CELE: Po zrealizowaniu tematu student będzie potrafił: 
- określić czynności wchodzące w skład kryminalistycznego badania miejsca zdarzenia, 
- określić skład i zadania członków grupy operacyjno-procesowej, 
- określić podstawy prawne, cele oględzin i zasady ich przeprowadzania, 
- wymienić zasady dokumentowania oględzin miejsca zdarzenia. 

 

Zagadnienia 

1. Kryminalistyczne badanie miejsca zdarzenia. 
2. Skład i zadania członków grupy operacyjno-procesowej. 
3. Podstawy prawne, cele oględzin oraz zasady ich przeprowadzania. 
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Zagadnienia 

4. Zasady dokumentowania oględzin. 
 

 
 
 
TEMAT NR 7: Przyj ęcie informacji o przestępstwie 

CELE: Po zrealizowaniu tematu student będzie potrafił: 
- określić istotę procesu karnego (stadia, uczestnicy), 
- wskazać źródła informacji o przestępstwie, 
- określić sposoby dokumentowania informacji o przestępstwie, 
- omówić sposób postępowania w przypadku zawiadomienia przez osobę małoletnią, nietrzeźwą, zgwałconą, niepełnosprawną, cudzoziemca, 

instytucje, 
- zinterpretować przepisy dot. uprawnień i obowiązków pokrzywdzonego. 

 

Zagadnienia 

1. Istota procesu karnego. 
2. Informacje o przestępstwie: 

a) źródła informacji, 
b) społeczny i prawny obowiązek zawiadomienia o przestępstwie, 
c) sposoby dokumentowania informacji, 
d) postępowanie w przypadku zawiadomienia przez osobę małoletnią, nietrzeźwą, zgwałconą, niepełnosprawną, cudzoziemca, 

instytucje. 
e) skutki złożenia wniosku o ściganie. 

3. Uprawnienia i obowiązki pokrzywdzonego: 
a) pojęcie pokrzywdzonego, 
b) prawa pokrzywdzonego, 
c) obowiązki pokrzywdzonego, 
d) zakres informacji udzielanych pokrzywdzonemu. 

4. Polska Karta Praw Ofiary. 
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Zagadnienia 

 
5. Przyjęcie zawiadomienia o przestępstwie i wniosku o ściganie karne: formalne i merytoryczne wymogi „Protokołu przyjęcia ustnego 

zawiadomienia o przestępstwie i przesłuchanie w charakterze świadka osoby zawiadamiającej (wniosek o ściganie karne). 
 

6. Postępowanie sprawdzające i czynności w niezbędnym zakresie (art. 307 i 308 kpk). 

 
 
 
TEMAT NR 8: Przesłuchanie świadka 

CELE: Po zrealizowaniu tematu student będzie potrafił: 
- interpretować przepisy kpk, 
- omówić pojęcie świadka, 
- określić, na czym polega przygotowanie się do czynności przesłuchania świadka, 
- rozróżniać etapy przesłuchania świadka, 
- nawiązać kontakt interpersonalny i wnioskować na podstawie obserwacji osoby przesłuchiwanej. 

 
 

Zagadnienia 

1.Świadek i jego status prawny: 
a) pojęcie świadka i rodzaje świadków, 
b) kryteria ustalania, typowania i wzywania świadków, 
c) możliwości stosowania kar porządkowych wobec świadków, 
d) sytuacja prawna świadka, jego prawa i obowiązki, 
e) ograniczenia w zakresie przesłuchania (zakazy bezwzględne, zakazy względne), 
f) psychologiczne aspekty przesłuchania świadka. 

2. Przesłuchanie świadka: 
a) przygotowanie do przesłuchania, 
b) cele przesłuchania, 



 15  

Zagadnienia 

c) metody przesłuchania, 
d) komunikacja werbalna i pozawerbalna. 

 
 
 
TEMAT NR 9: Prawa człowieka, etyka zawodowa policjanta i historia Policji 

CELE: Po zrealizowaniu tematu student będzie potrafił: 
- scharakteryzować historię Policji, 
- określić wzajemne relacje między etyką a prawem, 
- zinterpretować zasady etyki zawodowej policjanta, 
- określić odpowiedzialność za nieetyczne zachowanie, 
- omówić rolę etosu zawodowego, 
- scharakteryzować prawa człowieka, 
- podać cele i warunki ograniczenia praw człowieka, 
- wskazać krajowe i międzynarodowe środki ochrony praw człowieka, 
- omówić przyczyny i mechanizmy zjawiska korupcji, 
- omówić mechanizmy radzenia sobie w sytuacjach korupcyjnych, 
- zastosować zasady postępowania po odmowie próby skorumpowania. 
- scharakteryzować zjawiska tolerancji i dyskryminacji, 
- wskazać różne aspekty dyskryminacji, 
- określić środki przeciwdziałania dyskryminacji. 

 

Zagadnienia 

1. Policja Państwowa w okresie dwudziestolecia międzywojennego i drugiej wojny światowej. 
2. Losy policjantów po wybuchu drugiej wojnie światowej. 
3. Działalność Milicji Obywatelskiej w latach 1944 -89. 
4. Najnowsza historia Polskiej Policji po 1990 r. 
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Zagadnienia 

5. Etyka zawodowa policjanta: 
a) podstawowe pojęcia z etyki,  
b) prawo a moralność, 
c) zasady etyki zawodowej policjanta, 
d) odpowiedzialność policjanta za nieetyczne zachowanie, 
e) kształtowanie i rola etosu zawodowego. 

6. Prawa człowieka: 
a) charakterystyka praw człowieka, 
b) cele i warunki ograniczenia praw człowieka, 
c) znaczenie praw człowieka, 
d) środki ochrony praw człowieka, 
e) standardy praw człowieka w pracy Policji. 

7. Korupcja, istota i rodzaje. 
8. Przyczyny, mechanizmy i symptomy zjawiska korupcji. 
9. Radzenie sobie w sytuacjach korupcyjnych. 

10. Problematyka anty-dyskryminacyjna: 
a) podstawowe pojęcia dotyczące dyskryminacji, 
b) rodzaje dyskryminacji, 
c) środki przeciwdziałania dyskryminacji. 
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TEMAT NR 10: Udzielanie informacji przedstawicielom środków masowego przekazu  

CELE: Po zrealizowaniu tematu student będzie potrafił: 
- wskazać podstawy prawne udzielenia informacji o zdarzeniu przedstawicielom środków masowego przekazu, 
- określić zasady udzielania informacji dziennikarzom, 
- udzielić informacji dziennikarzom na miejscu zdarzenia. 
 

Zagadnienia 

1. Podstawy prawne udzielania przez Policję informacji środkom masowego przekazu: 
a) Konstytucja RP, 
b) Ustawa o Policji, 
c) Ustawa Prawo prasowe, 
d) przepisy wewnętrzne regulujące zasady udzielania informacji środkom masowego przekazu. 

2. Cele działalności prasowo-informacyjnej w Policji: 
a) realizowanie konstytucyjnego prawa swobodnego dostępu do informacji, 
b) zapewnianie warunków do społecznej kontroli nad działalnością Policji, 
c) kształtowanie wizerunku Policji, 
d) wykonywanie innych ustawowych zadań Policji, przy pomocy środków masowego przekazu. 

 
3. Odpowiedzialność personalna za działalność prasowo-informacyjną w jednostkach Policji. 
4. Zasady udzielania informacji dziennikarzom na miejscu zdarzenia: 

a) prawny obowiązek udzielenia informacji, 
b) uprawnienia i zakazy w zakresie udzielanych informacji, 
c) zasady kontaktu z dziennikarzem, 
d) poprawna komunikacja interpersonalna. 

5. Udzielanie dziennikarzom właściwej, krótkiej informacji na temat zdarzenia. 
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TEMAT NR 11: Legitymowanie osób 

CELE: Po zrealizowaniu tematu student będzie potrafił: 
- wskazać podstawy prawne i przyczyny legitymowania, 
- rozróżnić dokumenty związane z ustalaniem tożsamości, 
- rozpoznać i identyfikować zabezpieczenia stosowane na dokumentach związanych z ustalaniem tożsamości oraz techniki ich fałszowania. 
 

Zagadnienia 

1. Pojęcie „tożsamość osoby”. 
2. Podstawy prawne legitymowania: 

a) ustawa o Policji, 
b) ustawa o ewidencji ludności i dowodach osobistych, 
c) ustawa prawo o ruchu drogowym, 
d) ustawa o cudzoziemcach. 

3. Przyczyny legitymowania.  
4. Uprawnienia policjanta w czasie legitymowania: 

a) ustawa o Policji, 
b) kodeks wykroczeń, 
c) kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia.   

5. Obowiązki policjanta w czasie legitymowania. 
6. Podmioty, na prośbę których policjant legitymuje osoby:  

a) sąd, 
b) prokuratura,  
c) organy samorządu terytorialnego, 
d) inne. 

7. Widoczne ślady charakteryzujące sfałszowany dokument lub potwierdzające autentyczność związane z ustaleniem tożsamości lub 
dokument na podstawie, którego można ustalić tożsamość: ślady przerobienia, ślady podrobienia. 

8. Komunikacja interpersonalna. 
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Zagadnienia 

9. Sposoby postępowania z osobami nie posiadającymi dokumentów (m. in. ustawa o Policji, kodeks postępowania w sprawach         
o wykroczenie, kodeks postępowania karnego). 

10. Sposoby postępowania z osobami odmawiającymi okazania dokumentu tożsamości lub tożsamości, których nie można ustalić    
(m. in. ustawa o Policji, kodeks postępowania w sprawach o wykroczenie, kodeks postępowania karnego). 

 
 

 

TEMAT NR 12: Przygotowanie do użycia środków przymusu bezpośredniego 

CELE: Po zrealizowaniu tematu student będzie potrafił: 
- interpretować podstawy prawne i faktyczne użycia środków przymusu bezpośredniego, 
- interpretować podstawowe pojęcia związane z użyciem środków przymusu bezpośredniego, 
- określić zasady, warunki i przypadki użycia środków przymusu bezpośredniego, 
- omówić zakazy użycia środków przymusu bezpośredniego. 

 

Zagadnienia 

1. Pojęcie „przymus bezpośredni”. 
2. Podstawy prawne użycia środków przymusu bezpośredniego. 
3. Podstawy faktyczne użycia środków przymusu bezpośredniego. 
4. Rodzaje środków przymusu bezpośredniego. 
5. Podstawowe pojęcia związane z użyciem środków przymusu bezpośredniego (czynna napaść, naruszenie nietykalności cielesnej 

funkcjonariusza, obrona konieczna, zamach, czynny opór, bierny opór, stan wyższej konieczności, niebezpieczne narzędzie, osoba 
zatrzymana, osoba tymczasowo aresztowana, osoba skazana, nieletni, czyn karalny). 

6. Zasady użycia środków przymusu bezpośredniego, z uwzględnieniem praw człowieka, etyki zawodowej i polityki anty-
dyskryminacyjnej. 

7. Czynności przed użyciem środków przymusu bezpośredniego. 
8. Czynności po użyciu środków przymusu bezpośredniego. 
9. Przypadki użycia środków przymusu bezpośredniego (także stanowiących wyposażenie specjalne). 
10. Zakazy użycia środków przymusu bezpośredniego (z uwzględnieniem praw człowieka, etyki zawodowej i polityki anty-
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Zagadnienia 

dyskryminacyjnej). 
11. Czynności w związku z utratą środka przymusu bezpośredniego. 

 

 

TEMAT NR 13 : Przygotowanie do użycia broni palnej 

CELE: Po zrealizowaniu tematu student będzie potrafił: 
- interpretować podstawowe pojęcia związane z użyciem broni palnej, 
- interpretować przesłanki warunkujące użycie broni palnej, 
- określić zasady, warunki i przypadki użycia broni palnej, 
- omówić zakazy użycia broni palnej. 
 

Zagadnienia 

1. Pojęcia ”broń palna, broń palna krótka, przechowywanie broni palnej, utracenie broni”. 

2. Podstawy prawne użycia broni palnej. 
3. Przepisy wykonawcze regulujące użycie broni palnej. 
4. Zasady użycia broni palnej. 
5. Warunki użycia broni palnej. 
6. Czynności przed użyciem broni palnej. 
7. Czynności po użyciu broni palnej. 
8. Pojęcie „użycie broni palnej”. 
9. Znaczenie pojęć użytych w przypadkach użycia broni (przesłanki użycia broni palnej – pojęcia). 
10. Przypadki użycia broni palnej. 
11. Zakazy użycia broni palnej (z uwzględnieniem etyki zawodowej). 
12. Prawa człowieka – prawo do życia. 
13. Użycie broni jako sytuacja traumatyczna. 
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Zagadnienia 

14. Odpowiedzialność dyscyplinarna, karna i cywilna za bezprawne użycie broni palnej. 

 
 
 
TEMAT NR 14: Udzielanie pierwszej pomocy 

CELE: Po zrealizowaniu tematu student będzie potrafił: 
- dokonać wstępnej oceny stanu poszkodowanego, przeciwdziałać zakażeniom na miejscu zdarzenia, 
- przeprowadzić czynności resuscytacji krążeniowo – oddechowej, 
- opatrzyć rany, tamować krwotoki i podejmować działania przeciwwstrząsowe, 
- rozpoznawać urazy układu kostnego i przygotować poszkodowanego do transportu. 
 

Zagadnienia 

1. Obowiązki policjanta w zakresie udzielania pierwszej pomocy, wynikające z przepisów prawa oraz etyki zawodowej.  
2. Podstawowe wiadomości dotyczące CUN, układu oddechowego i krążenia. 
3. HIV, HBV, HCV – profilaktyka i postępowanie po ekspozycji. 
4. Postępowanie na miejscu zdarzenia w sytuacji zagrożenia życia i zdrowia poszkodowanego. 
5. Badania fizykalne osoby poszkodowanej. 
6. Pozycje ułożenia osoby poszkodowanej. 
7. Przyczyny, objawy, postępowanie w krótkotrwałej utracie przytomności. 
8. Nagłe zatrzymanie krążenia – przyczyny, objawy. 
9. Metody prowadzenia resuscytacji krążeniowo – oddechowej. 
10. Algorytm postępowania w resuscytacji krążeniowo – oddechowej u niemowląt, dzieci i dorosłych. 
11.  Niedrożność dróg oddechowych – przyczyny, objawy, postępowanie. 
12. Przeprowadzenie resuscytacji krążeniowo – oddechowej. 
13. Podstawowe czynności ratownicze z użyciem AED. 
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Zagadnienia 

14. Rodzaje ran, zasady i sposoby ich opatrywania. 
15. Krwotoki – przyczyny, objawy, postępowanie. 
16. Zastosowanie opaski uciskowej. 
17. Wstrząs – przyczyny, objawy, postępowanie. 
18. Układ kostno –stawowy – budowa i funkcje. 
19. Urazy kości i stawów – objawy. 
20. Postępowanie z urazami kończyn. 
21. Postępowanie z urazami kręgosłupa i miednicy. 
22. Postępowanie z urazami głowy i klatki piersiowej. 
23. Zawał serca – przyczyny, objawy, postępowanie. 
24. Napad drgawkowy (padaczka) – przyczyny, objawy, postępowanie. 
25. Tonięcie – sposób postępowania. 
26. Oparzenia – przyczyny, objawy, postępowanie. 
27. Porażenie prądem – przyczyny, objawy, postępowanie. 
28. Odmrożenia – przyczyny, objawy, postępowanie. 
 
29. Uraz wielonarządowy – przyczyny, objawy, postępowanie. 
30. Stosowanie chwytu ratunkowego Rauteka. 

31. Opatrywanie ran i unieruchamianie na miejscu zdarzenia. 
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TEMAT NR 15 : Zatrzymanie osoby 

CELE: Po zrealizowaniu tematu student będzie potrafił: 
- wskazać podstawy prawne i faktyczne zatrzymania osoby, 
- omówić zatrzymywanie osób z uwzględnieniem ich statusu  prawnego. 
 

Zagadnienia 

1. Pojęcie „ujęcie osoby”. 
2. Pojęcie „zatrzymanie osoby”. 
3. Podstawy prawne zatrzymywania osób: 

a) ustawa o Policji, 
b) kodeks postępowania karnego, 
c) kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia, 
d) ustawa o postępowaniu w sprawach nieletnich; 

4. Podstawy faktyczne zatrzymania osoby: 
a) zatrzymanie procesowe, 
b) zatrzymanie pozaprocesowe, 
- porządkowe, 
- penitencjarne, 
- administracyjne. 

5. Prawa osoby zatrzymanej wynikające z: 
a) kodeksu postępowania karnego, 
b) ustawy o Policji, 
c) innych ustaw, 
d) art. 5 Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności - Rady Europy. 

6. Czas zatrzymania i czynności podobne do zatrzymania. 
7. Zatrzymywanie osób ze względu na ich status prawny: 

a) zatrzymanie sprawcy wykroczenia, 
b) zatrzymanie sprawcy przestępstwa, 
c) osoby nieletniej,  
d) cudzoziemca. 
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TEMAT NR 16: Kontrola osobista, przeglądanie zawartości bagażu, sprawdzenie ładunku  

CELE: Po zrealizowaniu tematu student będzie potrafił: 
- wskazać podstawy prawne i przyczyn kontroli osobistej, przeglądania zawartości bagażu, sprawdzenia ładunku,  
- omówić ograniczenia w zakresie przeprowadzania kontroli osobistej, przeglądania zawartości bagażu, sprawdzenia ładunku. 

 

Zagadnienia 

1. Podstawy prawne dokonania kontroli osobistej, przeglądania zawartości bagażu, sprawdzenia ładunku oraz pobierania od osób 
wymazu ze śluzówki policzków. 

2. Przyczyny dokonywania kontroli osobistej, przeglądania zawartości bagażu, sprawdzenia ładunku. 
3. Zasady przeprowadzania kontroli osobistej, przeglądania zawartości bagażu, sprawdzenia ładunku (z uwzględnieniem praw 

człowieka, etyki zawodowej i polityki anty-dyskryminacyjnej). 
4. Ograniczenia w zakresie przeprowadzania kontroli osobistej, przeglądania zawartości bagażu, sprawdzenia ładunku. 

 

 

TEMAT NR 17: Przeszukanie osoby, pomieszczeń i rzeczy 

CELE: Po zrealizowaniu tematu student będzie potrafił: 
- omówić cele i rodzaje przeszukania, 
- wskazać podstawy prawne i faktycznych przeszukania osób, pomieszczeń i rzeczy. 
 

Zagadnienia 

1. Istota przeszukania. 
2. Cele przeszukania. 
3. Rodzaje przeszukania. 
4. Podstawy prawne przeszukania osób, pomieszczeń i rzeczy. 
5. Podstawy faktyczne przeszukania osób, pomieszczeń i rzeczy. 
6. Dokumenty uprawniające do dokonania przeszukania osób, pomieszczeń i rzeczy. 
7. Zatrzymanie rzeczy. 
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TEMAT NR 18: Wykonywanie poleceń uprawnionych organów oraz udzielanie pomocy i asysty 

CELE: Po zrealizowaniu tematu student będzie potrafił: 
- wyjaśnić istotę i cele postępowania egzekucyjnego, 
- odróżnić pomoc od asysty. 

 

Zagadnienia 

1. Istota i cele postępowania egzekucyjnego. 
2. Podstawowe pojęcia z zakresu egzekucji administracyjnej i cywilnej (właściwość organów do prowadzenia postępowania, 

podstawy prawne prowadzenia egzekucji). 
3. Pojęcia z zakresu udzielania pomocy lub asysty. 
4. Dokumenty stanowiące podstawę udzielania pomocy lub asysty. 
5. Tryby udzielania pomocy lub asysty. 

 

 

TEMAT NR 19: Przeprowadzanie interwencji oraz postępowanie z osobami znajdującymi się pod wpływem alkoholu  

 lub środka działającego podobnie 

CELE: Po zrealizowaniu tematu student będzie potrafił: 
- omówić rodzaje i cechy interwencji policyjnych, 
- wskazać podstawy prawne i faktyczne przeprowadzania interwencji, 
- omówić okoliczności uzasadniające odstąpienie od interwencji lub jej niepodjęcie,  
- przedstawić symptomy wskazujące na spożycie alkoholu lub środka działającego podobnie, 
- omówić podstawy prawne i faktyczne prowadzenia przez Policję badań na zawartość w organizmie człowieka alkoholu lub środków 

działających podobnie do alkoholu.  
 

Zagadnienia 

1. Pojęcie „interwencja policyjna”. 
2. Rodzaje interwencji policyjnych. 
3. Cechy interwencji policyjnej. 
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Zagadnienia 

4. Znaczenie pojęć „taktyka interwencji”, „techniki interwencji”. 
5. Różnice pomiędzy działaniami interwencyjnymi i innymi czynnościami służbowymi. 
6. Przepisy prawne zawierające podstawy podejmowania czynności przez policjantów w czasie interwencji. 
7. Przykładowe sytuacje wymagające podjęcia interwencji (podstawy faktyczne). 
8. Okoliczności upoważniające funkcjonariusza do odstąpienia od interwencji lub jej nie -podjęcia. 
9. Czynniki obiektywne i subiektywne, wpływające na bezpieczeństwo interwencji:  

a) elementy sytuacji interwencyjnej, 
b) ocena poziomu ryzyka, 
c) sposoby radzenia sobie podczas trudnych interwencji. 

10. Pojęcia: 
a) napój alkoholowy, 
b) stan po użyciu alkoholu, 
c) stan nietrzeźwości, 
d) środek działający podobnie do alkoholu. 

11. Symptomy wskazujące na spożycie alkoholu lub środków działających podobnie do alkoholu. 
12. Podstawy prawne i faktyczne przeprowadzania badań na zawartość w organizmie alkoholu oraz środków działających podobnie. 

 
 
 
TEMAT NR 20: Podstawy ruchu drogowego 

CELE: Po zrealizowaniu tematu student będzie potrafił: 
- określić miejsce i zakres obowiązywania ustawy prawo o ruchu drogowym  

oraz korzystać z taryfikatora, 
- posługiwać się pojęciami określonymi w art. 2 PRD, 
- określić ogólne zasady ruchu drogowego, 
- omówić wykroczenia polegające na niestosowaniu się do wybranych znaków ostrzegawczych, informacyjnych oraz znaków nakazu, znaków 

poziomych i sygnalizacji świetlnej, znaków zakazu, 
- wskazać ułatwienia w ruchu drogowym dla osób niepełnosprawnych, 
- określić ogólne zasady ruchu pojazdów, 
- określić zasady ruchu pieszych oraz określić wykroczenia przeciwko pieszym,  
- określić zasady ruchu rowerzystów, motorowerzystów, jeźdźców i poganiaczy oraz kierujących pojazdami zaprzęgowymi, 
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- wskazać przypadki włączania się do ruchu, 
- określić pierwszeństwo przejazdu, 
- określić zasady używania świateł zewnętrznych, 
- określić zasady postoju i zatrzymania pojazdów, 
- określić zasady używania pasów bezpieczeństwa i hełmów ochronnych, przewożenia dziecka w pojazdach samochodowych, 
- określić oznakowanie osób wykonujących czynności na drodze, 
- określić zasady poruszania się dzieci po drogach publicznych, 
- wskazać zasady ruchu pojazdów uprzywilejowanych, 
- określić zasady postępowania z kierowcami naruszającymi przepisy ruchu drogowego. 
- określić rodzaje dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania oraz wynikający z nich zakres uprawnień, 
- określić warunki dopuszczenia pojazdów do ruchu oraz wskazać obowiązkowe wyposażenie pojazdów, 
- określić zasady posterowania z kierowcami naruszającymi zasady ruchu drogowego. 
 

Zagadnienia 

1. Miejsce oraz zakres obowiązywania ustawy Prawo o ruchu drogowym. 
2. Nieprzestrzeganie przepisów ruchu drogowego – taryfikator i punkty karne. 

3. Wybrane pojęcia określone w art. 2 PRD. 
(droga, droga twarda, droga dla rowerów, jezdnia, pas ruchu, pobocze, chodnik, skrzyżowanie, przejście dla pieszych, obszar 
zabudowany, strefa zamieszkania, uczestnik ruchu, pieszy, kolumna pieszych, kierujący, kierowca, szczególna ostrożność, 
ustąpienie pierwszeństwa, niedostateczna widoczność, wymijanie, omijanie, wyprzedzanie, zatrzymanie, postój, pojazd, pojazd 
silnikowy, pojazd samochodowy, pojazd uprzywilejowany, samochód osobowy, samochód ciężarowy, autobus, motocykl, 
motorower, rower, zespół pojazdów, dopuszczalna masa całkowita). 

4. Wybrane ogólne zasady ruchu drogowego: 
a) zasada ostrożności, 
b) zasada ograniczonego zaufania, 
c) hierarchia znaków i sygnałów drogowych. 

5. Zasady umieszczania i obowiązywania znaków drogowych. 
6. Wybrane znaki ostrzegawcze, zakazu i informacyjne (m.in.: A-7 „ustąp pierwszeństwa”, B-1 „zakaz ruchu w obu kierunkach”, B-2 

„zakaz wjazdu”, B-3” zakaz wjazdu pojazdów silnikowych, z wyjątkiem motocykli jednośladowych”, B-5 „zakaz wjazdu 
samochodów ciężarowych”, B-9 „zakaz wjazdu rowerów” B-10 „zakaz wjazdu motorowerów”, B-20 „Stop”, B-21 „zakaz 
skręcania w lewo”,  B-22 „zakaz skręcania w prawo”,B-23 „zakaz zawracania”, B-25 „zakaz wyprzedzania”, B-26 „ zakaz 
wyprzedzania przez samochody ciężarowe”, B-32 „stój – kontrola celna”, B-33 „ograniczenie prędkości”, B-35 „zakaz postoju”, 
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Zagadnienia 

B-36 „zakaz zatrzymywania”, B- 39 „strefa ograniczonego postoju”, B-41 „zakaz ruchu pieszych”, B-42” koniec zakazów”, D-1 
„droga z pierwszeństwem”, D-6 „przejście dla pieszych” D-6a „przejazd dla rowerzystów” D-18 „parking”, D-40 „strefa 
zamieszkania” D-41 „koniec strefy zamieszkania”, D-42 „obszar zabudowany”, D-43 „koniec obszaru zabudowanego”, D-46 
„droga wewnętrzna”, D-47 „koniec drogi wewnętrznej”). 

7. Znaki nakazu. 
8. Znaki poziome. 
9. Sygnalizacja świetlna (S-1, S-2, S-3, S-5, S-6), 
10. Ułatwienia w ruchu drogowym dla osób niepełnosprawnych. 
11. Zasady ruchu pieszych. 
12. Zasady ruchu pojazdów.  

 
13. Zasady używania świateł zewnętrznych. 
14. Przepisy regulujące postój i zatrzymanie pojazdów. 
15. Używanie pasów bezpieczeństwa i hełmów ochronnych oraz przewożenie dziecka w pojazdach samochodowych. 
16. Oznakowanie osób wykonujących czynności na drodze. 
17. Ruch pojazdów uprzywilejowanych. 
18. Rodzaje dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami oraz kategorie praw jazdy i wynikające z nich 

zakresy uprawnień. 
19. Warunki dopuszczenia pojazdów do ruchu (obowiązkowe wyposażenie pojazdów) 
20. Postępowanie z kierowcami naruszającymi przepisy ruchu drogowego. 
 

 

TEMAT NR 21: Pełnienie służby na drogach 

CELE: Po zrealizowaniu tematu student będzie potrafił: 
- określić dokumenty, jakie są wymagane w czasie kontroli drogowej, 
- zidentyfikować dokumenty, jakie są wymagane w czasie kontroli drogowej, 
- ocenić dokumenty pod kątem ich autentyczności, 
- określić sposoby ustalania danych niezbędnych w czasie kontroli, 
- określić rodzaje tablic rejestracyjnych, 
- określić rodzaje i sposoby oznaczeń umożliwiających identyfikacje pojazdu, 
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- zlokalizować i odczytać nr VIN. 
 

Zagadnienia 

1. Rodzaje dokumentów wymaganych w czasie kontroli (prawo jazdy, karta rowerowa, karta motorowerowa, dowód rejestracyjny, 
pozwolenie czasowe, OC) oraz elementy ich zabezpieczenia przed fałszowaniem. 

2. Dane z dokumentów wymagające weryfikacji w czasie kontroli. 
3. Rodzaje tablic rejestracyjnych oraz ich legalizacja. 
4. Rodzaje i sposoby oznaczeń umożliwiających identyfikację pojazdu. 
5. Umiejscowienie numeru VIN i tabliczki znamionowej w pojazdach. 

 

 

TEMAT NR 22: Zatrzymywanie dokumentów, usuwanie i przemieszczanie pojazdów oraz blokowanie kół 

CELE: Po zrealizowaniu tematu student będzie potrafił: 
- omówić przypadki zatrzymania dokumentów uprawniających do kierowania pojazdem, 
- omówić przypadki zatrzymania dokumentów dopuszczających pojazd do ruchu, 
- określić przypadki uzasadniające podjęcie decyzji o usunięciu lub przemieszczeniu pojazdu, 
- określić przypadki blokowania kół pojazdu. 

 

Zagadnienia 

1. Podstawy prawne i faktyczne zatrzymywania dokumentów uprawniających do kierowania oraz dopuszczających pojazd do ruchu. 
2. Przypadki zatrzymania dokumentu uprawniającego do kierowania pojazdem. 
3. Zasady wydawania kierowcy pokwitowania w zamian za zatrzymane uprawnienie do kierowania pojazdem. 
4. Przypadki zatrzymania dokumentu dopuszczającego pojazd do ruchu. 
5. Zasady wydawania kierowcy pokwitowania w zamian za zatrzymany dokument dopuszczający pojazd do ruchu. 
6. Zasady postępowania z zatrzymanymi dokumentami. 
7. Podstawy prawne i faktyczne usuwania, przemieszczania pojazdów i blokowania kół. 
8. Tryb i warunki usuwania, przemieszczania pojazdów i blokowania kół. 
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TEMAT NR 23: Wykonywanie podstawowych czynności na miejscu zdarzenia drogowego 

CELE: Po zrealizowaniu tematu student będzie potrafił: 
− wskazać obowiązki uczestnika wypadku drogowego, 
− określić zasady postępowania policjanta na miejscu zdarzenia drogowego. 

 

Zagadnienia 

1. Rodzaje zdarzeń drogowych: „kolizja”, „wypadek drogowy”. 
2. Obowiązki uczestnika wypadku drogowego. 
3. Sposób postępowania policjanta na miejscu zdarzenia drogowego. 

4. Polecenia i sygnały wydawane przez policjanta kierującego ruchem. 
 

 

 

TEMAT NR 24: Kontrola uczestników ruchu drogowego 

CELE: Po zrealizowaniu tematu student będzie potrafił: 
- wskazać podstawy prawne zatrzymania uczestnika ruchu drogowego do kontroli drogowej, 
- omówić uprawnienia i obowiązki policjanta wykonującego kontrole drogową, 
- omówić zakres uprawnień i obowiązków osoby poddawanej kontroli. 

 

Zagadnienia 

1. Podstawy prawne i faktyczne zatrzymywania pojazdów do kontroli. 
2. Uprawnienia i obowiązki policjanta w czasie kontroli. 
3. Prawa i obowiązki uczestników ruchu drogowego poddawanych kontroli. 
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TEMAT NR 25: Wprowadzenie do postępowania w sprawach o wykroczenia 

CELE: Po zrealizowaniu tematu student będzie potrafił: 
- rozróżnić sytuacje procesowe pozwalające na wszczęcie postępowania w sprawach o wykroczenia, 
- omówić tryb postępowania w sprawach o wykroczenia,  
- wskazać zasady procesowe w zależności od etapu postępowania. 
 

Zagadnienia 

1. Pojęcie, cel i zadania postępowania w sprawach o wykroczenia.  
2. Podstawowe zasady procesowe. 
3. Przesłanki dodatnie i ujemne.  
4. Rodzaje postępowań i warunki dopuszczalności postępowania zwyczajnego i nakazowego. 
 

 

TEMAT NR 26: Środki oddziaływania wychowawczego stosowane wobec sprawcy wykroczenia oraz postępowanie mandatowe 

CELE: Po zrealizowaniu tematu student będzie potrafił: 
- określić rodzaj popełnionego wykroczenia, 
- określić przypadki prowadzenia czynności wyjaśniających w niezbędnym zakresie, 
- ocenić przesłanki pozwalające na zastosowanie środka oddziaływania wychowawczego, 
- wskazać podstawy prawne i warunki dopuszczalności stosowania postępowania mandatowego, 
- określić rodzaje mandatów karnych,  
- omówić postępowanie policjanta w przypadku odmowy przyjęcia mandatu karnego 
 

Zagadnienia 

1. Istota i cel stosowania środka oddziaływania wychowawczego. 
2. Przesłanki zastosowania pouczenia sprawcy wykroczenia. 
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Zagadnienia 

3. Istota postępowania mandatowego. 
4. Podstawy prawne i warunki dopuszczalności stosowania postępowania mandatowego. 
5. Rodzaje mandatów karnych, wysokość grzywien. 
6. Postępowanie w przypadku odmowy przyjęcia mandatu karnego. 
 

 

 

TEMAT NR 27: Czynności wyjaśniające 

CELE: Po zrealizowaniu tematu student będzie potrafił: 
- zakwalifikować czyn i określić tryb ścigania, 
- scharakteryzować czynności wyjaśniające w sprawie o wykroczenie. 

 

Zagadnienia 

1. Podstawy prawne i faktyczne, pojęcie, cel, zadania i przedmiot czynności wyjaśniających. 
2. Charakterystyka czynności wyjaśniających: 

a) faktyczne i formalne podjęcie czynności wyjaśniających 
b) zakres i czas trwania oraz sposoby zakończenia, 
c) organy uprawnione do ich prowadzenia, 
d) uczestnicy postępowania, ich prawa i obowiązki, rodzaje czynności dowodowych. 
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TEMAT NR 28: Przesłuchanie osoby, co do której istnieje uzasadniona podstawa do sporządzenia przeciwko niej wniosku o ukaranie 

CELE: Po zrealizowaniu tematu student będzie potrafił: 
- omówić prawa i obowiązki osoby, co do której istnieje uzasadniona podstawa do sporządzenia przeciwko niej wniosku o ukaranie oraz osoby 

podejrzanej o popełnieni wykroczenia, 
- sformułować zarzut popełnienia wykroczenia. 
 

Zagadnienia 

1. Prawa i obowiązki osoby podejrzanej o popełnienie wykroczenia oraz osoby co, do której istnieje uzasadniona podstawa do 
sporządzenia przeciwko niej wniosku o ukaranie. 

2. Zasady formułowania i przedstawienia zarzutu osobie podejrzanej o popełnienie wykroczenia 
3. Przygotowanie się do przeprowadzenia przesłuchania. 

 

 

TEMAT NR 29: Wniosek o ukaranie 

CELE: Po zrealizowaniu tematu student będzie potrafił: 
- omówić podstawy prawne i faktyczne wystąpienia przez Policję z wnioskiem o ukaranie, 
- scharakteryzować wymogi formalne wniosku o ukaranie, 
- wskazać przesłanki wystąpienia przez Policję z wnioskiem o ukaranie bez przeprowadzenia rozprawy. 

 

Zagadnienia 

1. Podstawy prawne i faktyczne wystąpienia z wnioskiem o ukaranie. 
2. Podmioty uprawnione do występowania z wnioskiem o ukaranie. 
3. Wymogi formalne wniosku o ukaranie. 
4. Zasady sporządzenia konkluzji wniosku o ukaranie. 
5. Przesłanki wystąpienia z wnioskiem o ukaranie bez przeprowadzenia rozprawy. 
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TEMAT NR 30: Postępowanie przyspieszone 

CELE: Po zrealizowaniu tematu student będzie potrafił: 
- określić sposób postępowania ze sprawcą wykroczenia objętego postępowaniem przyspieszonym, 
- wskazać uprawnienia przysługujące zatrzymanemu. 

 

Zagadnienia 

1. Istota i cele zastosowania postępowania przyspieszonego. 
2. Prawa i obowiązki zatrzymanego do postępowania przyspieszonego.  

 

 
 
TEMAT NR 31: Postępowanie policjanta w sytuacjach kryzysowych 

CELE: Po zrealizowaniu tematu student będzie potrafił: 
- wskazać postępowanie Policji w zależności od rodzaju katastrofy naturalnej i awarii technicznej, 
- omówić procedury postępowania w sytuacji uzyskania informacji o możliwości zaistnienia zagrożenia o cechach aktu terrorystycznego, 
- scharakteryzować zakres działań podejmowanych przez Policję w ramach zabezpieczenia imprez masowych. 
 

Zagadnienia 

1. Zadania realizowane przez Policję w sytuacji zaistnienia katastrofy naturalnej, awarii technicznej na poszczególnych etapach 
alarmowania i ostrzegania, działań porządkowych, bezpośrednich działań ratowniczych, przywracania stanu pierwotnego. 

2. Przykładowe techniki kontrolowania stresu. 
3. Opieka nad ofiarami tragedii. 

4. Terroryzm. 
5. Zabezpieczanie imprez masowych. 
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TEMAT NR 32: Patologie społeczne i zjawisko przestępczości nieletnich 

CELE: Po zrealizowaniu tematu student będzie potrafił: 
- określić podstawowe uwarunkowania zachowań patologicznych, 
- rozróżnić i scharakteryzować wybrane zjawiska patologii społecznej, 
- określić wpływ patologii na przestępczość, 
- wskazać sytuacje i fakty stwarzające dla małoletniego zagrożenie demoralizacją,  
- odróżniać czyny karalne od innych czynów zabronionych, 
- omówić prawny i społeczny obowiązek zawiadamiania o czynach karalnych i przejawach demoralizacji nieletnich. 
 

Zagadnienia 

1. Pojęcia z zakresu patologii społecznych. 
2. Uwarunkowania zachowań patologicznych. 
3. Charakterystyka zjawisk patologii społecznych. 
4. Związki zjawisk patologii z przestępczością. 
5. Pojęcia: „demoralizacja”, „czyn karalny”, „nieletni”, „mediacja”. 
6. Społeczny obowiązek zawiadamiania o przejawach demoralizacji i o czynach karalnych. 
7. Prawny obowiązek zawiadamiania o czynach karalnych ściganych z urzędu. 

 
 
 
TEMAT NR 33: Stosowanie siły fizycznej jako środka przymusu bezpośredniego 

CELE: Po zrealizowaniu tematu student będzie potrafił: 
- wskazać miejsca wrażliwe na uderzenia i kopnięcia, 
- przyjąć pozycję walki oraz poruszać się w niej, 
- zastosować ciosy rękami i obrony przed nimi, 
- zastosować kopnięcia i obrony przed nimi, 
- wykonać pady i przewroty, 
- wykonać rzuty i podcięcia oraz obalenia. 
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Zagadnienia 

1. Postawy i sposoby poruszania się w walce: 
- miejsca wrażliwe na ciele człowieka narażone na ciosy i kopnięcia, 
- pozycja walki, 
- poruszanie się w pozycji walki (dystansowanie). 

2. Ciosy rękoma i obrona przed nimi: 
- ciosy proste, 
- ciosy sierpowe, 
- ciosy z dołu, 
- unik prosty w dół, 
- unik w prawo i unik w lewo, 
- uniki rotacyjne, 
- obrona rękami (zasłona). 

3. Kopnięcia i obrona przed nimi: 
- kopnięcie frontalne, 
- kopnięcia okrężne, 
- obrona przed kopnięciami poprzez blokowanie nogami, 
- obrona przed kopnięciami poprzez blokowanie rękami. 

4. Sposoby sprowadzania do parteru: 
- pady i przewroty, 
- rzut biodrowy, 
- podcięcia, 
- obalenia z chwytu za głowę i nogi. 

 


