
 

 1 

KARTA ZAJĘĆ (SYLABUS) 

 

I.  Zajęcia i ich usytuowanie w harmonogramie realizacji programu  

 

1. Jednostka prowadząca kierunek 

studiów 
Instytut Stosunków Międzynarodowych i Politologii 

2. Nazwa kierunku studiów Bezpieczeństwo transgraniczne 

3. Forma prowadzenia studiów stacjonarne 

4. Profil studiów praktyczny 

5. Poziom kształcenia  studia I stopnia 

6. Nazwa zajęć Podstawy ochrony osób, mienia, obiektów i obszarów 

7. Kod zajęć BT.O.III1.4 

8. Poziom/kategoria zajęć Zajęcia kierunkowe 

9. Status zajęć obowiązkowy 

10. Usytuowanie zajęć w 

harmonogramie realizacji zajęć 
semestr V 

11. Język wykładowy Polski 

12. Liczba punktów ECTS 2 

13. Koordynator zajęć   

14. Odpowiedzialny za realizację 

zajęć 
dr Andrzej Kawecki 

 

2 Formy zajęć dydaktycznych i ich wymiar w harmonogramie realizacji programu 

studiów 

 

Wykład 

W 

Ćwiczenia 

C 

Konwersatorium 

K 

Laboratorium 

L 

Projekt 

P 

Praktyka 

PZ 

Inne 

15 15 - - - - - 

 

3. Cele zajęć 

C1 – student nabywa wiedzę z zakresu ochrony obiektów, mienia i obszarów, funkcjonowania  

i uprawnień instytucji zajmujących się ochroną. 

C2 – student nabywa umiejętność doboru technik i środków zabezpieczania obiektów 

i obszarów, tworzenia planów ochrony. 

C3 – student nabywa umiejętność stosowania rozwiązań wzmacniających poczucie 

bezpieczeństwa na obszarach i w obiektach. 

C4 – student rozwija świadomość zagrożeń obiektów i obszarów oraz czynników 

wzmacniających niebezpieczeństwo zagrożeń, dążącdo poznania nowych rozwiązań 

wzmacniających poczucie bezpieczeństwa na obszarach i obiektach. 
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4. Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych kompetencji.  

 

Pozytywne zaliczenie przedmiotów: System bezpieczeństwa RP, Bezpieczeństwo granic RP i 

polityka migracyjna, Instytucje bezpieczeństwa transgranicznego, Prawa i obowiązki 

funkcjonariuszy publicznych, Zagrożenia bezpieczeństwa w regionie transgranicznym.  

 

5. Efekty uczenia się dla zajęć, wraz z odniesieniem do kierunkowych efektów uczenia 

się 
 

Lp. Opis efektów uczenia się dla zajęć 

Odniesienie 

do kierunkowych 

efektów uczenia się- 

identyfikator 

kierunkowych 

efektów uczenia się 

W_01 

Definiuje i opisuje podstawowe kategorie z zakresu ochrony 

obiektów mienia i obszarów (obiekt ochroniony, obszar chroniony, 

pracownik ochrony, licencja, ochrona stała, doraźna, mienie a 

własność). 

K_W03 

W_02 

Wymienia instytucje zajmujące się ochroną, formułuje ich zadania i 

uprawnienia, w szczególności zadania z zakresu bezpieczeństwa. 

Charakteryzuje uprawnienia pracowników ochrony posiadających 

wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej. 

Zna przepisy prawa regulujące zasady wykonywania zawodu 

pracownika ochrony oraz wymagania kwalifikacyjne pracowników 

ochrony. 

K_W04 

K_W05 

K_W06 

K_W07 

K_W09 

K_W10 

K_W11 

U_01 

Analizuje dobór technik i  środków zabezpieczania obiektów 

i obszarów, tworzy plan ochrony, wyprowadza wnioski 

z możliwych zagrożeń obiektów.   

K_U01 

K_U06 

U_02 

Wyjaśnia możliwe motywy działania sprawców ataków na obiekty 

i wysnuwa wnioski w celu ustalenia nowych planów ochrony. 

Kalkuluje różne warianty ochrony, dąży do zminimalizowania 

ryzyka zagrożeń obiektów i obszarów.   

K_U03 

K_U04 

K_01 

Jest zorientowany na możliwe zagrożenia obiektów i obszarów oraz 

czynniki wzmacniajcie niebezpieczeństwo zagrożeń. Dąży do 

poznania nowych rozwiązań wzmacniających poczucie 

bezpieczeństwa na obszarach i obiektach. 

K_K01 

K_K05 

 

6. Treści kształcenia – oddzielnie dla każdej formy zajęć dydaktycznych  

(W- wykład, K- konwersatorium, L- laboratorium, P- projekt, PZ- praktyka zawodowa) 
 

Wykład 

Lp. 
Tematyka zajęć – szczegółowy opis bloków tematycznych Liczba 

godzin 

W1 Istota  bezpieczeństwa i podmioty posiadające uprawnienia z zakresu 

bezpieczeństwa.  

1 

W2 Istota ochrony osób i mienia, cel i zakres ochrony. Pojęcia podstawowe z 

zakresu ochrony osób i mienia. 

1 

W3 Czynniki determinujące stan bezpieczeństwa osobistego. 1 

W4 Obszary, obiekty, urządzenia i transporty podlegające obowiązkowej ochronie. 1 
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W5 Charakterystyka i struktura zagrożeń. Terroryzm. Miejsca zagrożeń i 

potencjalne cele. 

1 

W6 Analiza zaistniałych i potencjalnych zagrożeń.  1 

W7 Zasady prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i 

mienia (tryb uzyskiwania koncesji; wniosek i dokumenty niezbędne do 

uzyskania koncesji; cofnięcie koncesji – obligatoryjne i fakultatywne). 

1 

W8 Formy ochrony osób i mienia.  1 

W9 Zabezpieczenia fizyczne i techniczne ochranianej osoby i mienia. 1 

W10 Uprawnienia pracownika ochrony. Środki przymusu bezpośredniego, zasady i 

warunki ich stosowania. Użycie broni palnej. 

1 

W11 Ochrona informacji niejawnych w prywatnym sektorze bezpieczeństwa. 1 

W12 Przepisy prawa regulujące zasady wykonywania zawodu pracownika ochrony. 

Wpis i odmowa wpisu na listę kwalifikowanych pracowników ochrony 

fizycznej i zabezpieczenia technicznego oraz skreślenie z listy 

kwalifikowanych pracowników ochrony. 

1 

W13 Nadzór nad Specjalistycznymi Uzbrojonymi Formacjami Ochronnymi oraz 

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

1 

W14 Sposób i tryb tworzenia, zakres działania, uzbrojenie i wyposażenie 

Wewnętrznych Służb Ochrony. 

1 

W15 Odpowiedzialność karna za naruszenie przepisów ustawy o ochronie osób i 

mienia.   

1 

 Razem  15 
 

Ćwiczenia 

Lp. 
Tematyka zajęć – szczegółowy opis bloków tematycznych Liczba 

godzin 

C1 Zasady dokonywania analizy zaistniałych i potencjalnych zagrożeń. 1 

C2 Charakterystyka poszczególnych etapów i metod ataku i zamachu. 1 

C3 Analiza motywów i pobudek działania sprawców ataków. Założenia taktyczne 

przeciwdziałania atakom. 

1 

C4 Sporządzanie planu ochrony. Metodyka uzgadniania planu ochrony z Policją.  1 

C5 Zasady ochrony wartości pieniężnych oraz innych przedmiotów. Sporządzanie 

ceduły trasy wykonywanego konwoju. 

1 

C6 Czynności pracownika ochrony przed i po użyciu środków przymusu 

bezpośredniego i broni palnej.  

1 

C7 Bezpieczeństwo imprez masowych. Zadania służby porządkowej. 1 

C8 Prawa i obowiązki pracownika ochrony. 1 

C9 Taktyka ochrony osób w obiekcie, w miejscu publicznym i w środkach 

transportu. 

1 

C10 Planowanie ochrony obiektu. Dokumenty związane z kontrolą ruchu 

osobowego  

i materiałowego.  

1 

C11 Warunki psychofizyczne niezbędne do wykonywania poszczególnych zadań 

pracownika ochrony. 

1 

C12 Przestępstwa przeciwko wolności i czci. Okoliczności wyłączające 

odpowiedzialność karną. 

1 

C13 Przestępstwa przeciwko mieniu, życiu i zdrowiu. 1 

C14 Postępowanie pracowników ochrony w przypadku włamania do obiektu, 

napadu na bank, podłożenia ładunku wybuchowego i ataku terrorystycznego. 

1 
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C15 Organizacja zespołu ochrony osobistej. Sekcja eskortowa, pojazdów i ochrony. 1 

 Razem  15 

 

 

7. Metody weryfikacji efektów uczenia się/w odniesieniu do poszczególnych efektów/ 

 

Symbol 

efektu 

uczenia się 

Forma weryfikacji 

Egzamin 

ustny 

Egzamin 

pisemny 
Kolokwium Projekt 

Sprawdzian 

wejściowy 
Sprawozdanie Inne 

W_01   X     

W_02   X     

U_01    X    

U_02    X    

K_01       

X 
Obserwa

cja 

postawy 

 

8. Narzędzia dydaktyczne 

Symbol Forma zajęć  

N1 Metody podające – wykład informacyjny W1, W2, W7, W8, 

W9, W10, W11-W14 

N2 Metody poddające – objaśnienie lub wyjaśnienie W3, W4, W9, W10, 

W14, W15, C4 

N3 Metody problemowe – wykład problemowy W5, W6, C3-C10, 

C11, C12, C15 

N4 Metody problemowe – aktywizujące – metoda przypadków C1, C2, C3, C9, 

C10, C11-C14 

N5 Metody problemowe – aktywizujące – dyskusja dydaktyczna    W3, C1, C11, C15 

N6 Metody praktyczne – metoda projektów C1-C15 

N7 Metody eksponujące – film C9, C15 
 

9. Ocena osiągniętych efektów uczenia się 

 

9.1. Sposoby oceny 

Ocena formująca 

F1 Obecność i aktywność na ćwiczeniach 

F2 Ćwiczenie projektowe 

F3 Kolokwium pisemne 
 

Ocena podsumowująca 

P1 Zaliczenie wykładów na podstawie kolokwium 

(F1) 

P2 Zaliczenie zajęć ćwiczeniowych na podstawie 

średniej F1+ F2 

P3 Zaliczenie przedmiotu na podstawie średniej 

ważonej P1+P2 
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9.2. Kryteria oceny 

 

Sym 

bol 

efektu 

uczen

ia się 

Na ocenę 3 Na ocenę 3,5 Na ocenę 4 Na ocenę 4,5 Na ocenę 5 

W_01 

 

 

Zna kategorie z 

zakresu ochrony 

obiektów mienia i 

obszaróww 

stopniu 

podstawowym 

Kolokwium: 51%-

60% pkt. 

Zna kategorie z 

zakresu ochrony 

obiektów mienia i 

obszaróww 

stopniu 

podstawowym 

Kolokwium: 61%-

70% pkt. 

Zna kategorie z 

zakresu ochrony 

obiektów mienia i 

obszarów w 

stopniu średnim 

Kolokwium: 71%-

80% pkt. 

Zna kategorie z 

zakresu ochrony 

obiektów mienia i 

obszaróww 

stopniu 

zaawansowanym 

Kolokwium: 81%-

90% pkt. 

Zna kategorie z 

zakresu ochrony 

obiektów mienia i 

obszaróww stopniu 

bardzo 

zaawansowanym 

Kolokwium: 91%-

100% pkt. 

W_02 

Zna instytucje 

zajmujące się 

ochroną, 

uprawnienia 

pracowników 

ochrony, przepisy 

regulujące zasady 

wykonywania 

zawodu 

pracownika 

ochrony oraz 

wymagane 

kwalifikacje w 

stopniu 

podstawowym 

 

Kolokwium: 51%-

60% pkt. 

Zna instytucje 

zajmujące się 

ochroną, 

uprawnienia 

pracowników 

ochrony, przepisy 

prawa regulujące 

zasady 

wykonywania 

zawodu 

pracownika 

ochrony oraz 

wymagane 

kwalifikacje w 

stopniu 

podstawowym 

Kolokwium: 61%-

70% pkt. 

Zna instytucje 

zajmujące się 

ochroną, 

uprawnienia 

pracowników 

ochrony, przepisy 

prawa regulujące 

zasady 

wykonywania 

zawodu 

pracownika 

ochrony oraz 

wymagane 

kwalifikacje w 

stopniu średnim 

 

Kolokwium: 71%-

80% pkt. 

Zna instytucje 

zajmujące się 

ochroną, 

uprawnienia 

pracowników 

ochrony, przepisy 

prawa regulujące 

zasady 

wykonywania 

zawodu 

pracownika 

ochrony oraz 

wymagane 

kwalifikacje w 

stopniu 

zaawansowanym 

Kolokwium: 81%-

90% pkt. 

Zna instytucje 

zajmujące się 

ochroną, 

uprawnienia 

pracowników 

ochrony, przepisy 

prawa regulujące 

zasady 

wykonywania 

zawodu pracownika 

ochrony oraz 

wymagane 

kwalifikacje w 

stopniu bardzo 

zaawansowanym 

 

Kolokwium: 91%-

100% pkt. 

U_01 

Rozpoznaje 

techniki i  środki 

zabezpieczania 

obiektów 

i obszarów, tworzy 

plan ochrony, 

wyprowadza 

wnioski 

z możliwych 

zagrożeń obiektów 

w stopniu 

podstawowym  

 

zaliczenie 

ćwiczeń: 51%-

60% pkt. 

Rozpoznaje 

techniki i  środki 

zabezpieczania 

obiektów 

i obszarów, tworzy 

plan ochrony, 

wyprowadza 

wnioski 

z możliwych 

zagrożeń obiektów 

w stopniu 

podstawowym 

 

zaliczenie 

ćwiczeń: 61%-

70% pkt. 

Rozpoznaje i 

analizuje techniki i  

środki 

zabezpieczania 

obiektów 

i obszarów, tworzy 

plan ochrony, 

wyprowadza 

wnioski 

z możliwych 

zagrożeń 

obiektóww stopniu 

średnim 

 

zaliczenie 

ćwiczeń: 71%-

80% pkt. 

Rozpoznaje i 

analizuje techniki i  

środki 

zabezpieczania 

obiektów 

i obszarów, tworzy 

plan ochrony, 

wyprowadza 

wnioski 

z możliwych 

zagrożeń 

obiektóww stopniu 

zaawansowanym 

zaliczenie 

ćwiczeń: 81%-

90% pkt. 

Rozpoznaje i 

analizuje techniki i  

środki 

zabezpieczania 

obiektów 

i obszarów, tworzy 

plan ochrony, 

wyprowadza 

wnioski 

z możliwych 

zagrożeń 

obiektóww stopniu 

bardzo 

zaawansowanym 

 

zaliczenie ćwiczeń: 

91%-100% pkt. 

U_02 

Wyjaśnia możliwe 

motywy działania 

sprawców ataków 

na obiekty 

i wysnuwa 

wnioski w celu 

ustalenia nowych 

planów ochrony. 

Kalkuluje różne 

Wyjaśnia możliwe 

motywy działania 

sprawców ataków 

na obiekty 

i wysnuwa 

wnioski w celu 

ustalenia nowych 

planów ochrony. 

Kalkuluje różne 

Wyjaśnia możliwe 

motywy działania 

sprawców ataków 

na obiekty 

i wysnuwa 

wnioski w celu 

ustalenia nowych 

planów ochrony. 

Kalkuluje różne 

Wyjaśnia możliwe 

motywy działania 

sprawców ataków 

na obiekty 

i wysnuwa 

wnioski w celu 

ustalenia nowych 

planów ochrony. 

Kalkuluje różne 

Wyjaśnia możliwe 

motywy działania 

sprawców ataków 

na obiekty 

i wysnuwa wnioski 

w celu ustalenia 

nowych planów 

ochrony. Kalkuluje 

różne warianty 
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warianty ochrony, 

dąży do 

zminimalizowania 

ryzyka zagrożeń 

obiektów i 

obszarów w 

stopniu 

podstawowym 

 

zaliczenie 

ćwiczeń: 51%-

60% pkt. 

warianty ochrony, 

dąży do 

zminimalizowania 

ryzyka zagrożeń 

obiektów i 

obszarów w 

stopniu 

podstawowym 

 

zaliczenie 

ćwiczeń: 61%-

70% pkt. 

warianty ochrony, 

dąży do 

zminimalizowania 

ryzyka zagrożeń 

obiektów i 

obszaróww 

stopniu średnim 

 

 

zaliczenie 

ćwiczeń: 71%-

80% pkt. 

warianty ochrony, 

dąży do 

zminimalizowania 

ryzyka zagrożeń 

obiektów i 

obszaróww 

stopniu 

zaawansowanym 

 

zaliczenie 

ćwiczeń: 81%-

90% pkt. 

ochrony, dąży do 

zminimalizowania 

ryzyka zagrożeń 

obiektów i 

obszaróww stopniu 

bardzo 

zaawansowanym 

 

 

zaliczenie ćwiczeń: 

91%-100% pkt. 

K_01 

Jest świadomy 

zagrożeń obiektów 

i obszarów oraz 

czynników 

wzmacniających 

niebezpieczeństwo 

zagrożeń 

Jest świadomy 

zagrożeń obiektów 

i obszarów oraz 

czynników 

wzmacniających 

niebezpieczeństwo 

zagrożeń 

Jest świadomy 

zagrożeń obiektów 

i obszarów oraz 

czynników 

wzmacniających 

niebezpieczeństwo 

zagrożeń dążąc do 

poznania nowych 

rozwiązań 

wzmacniających 

poczucie 

bezpieczeństwa na 

obszarach 

i obiektach 

Jest świadomy 

zagrożeń obiektów 

i obszarów oraz 

czynników 

wzmacniających 

niebezpieczeństwo 

zagrożeń dążąc do 

poznania nowych 

rozwiązań 

wzmacniających 

poczucie 

bezpieczeństwa na 

obszarach 

i obiektach 

Jest świadomy 

zagrożeń obiektów 

i obszarów oraz 

czynników 

wzmacniających 

niebezpieczeństwo 

zagrożeń dążąc do 

poznania nowych 

rozwiązań 

wzmacniających 

poczucie 

bezpieczeństwa na 

obszarach 

i obiektach 

 

10. Literatura podstawowa i uzupełniająca 
 

Literatura podstawowa: 

1. Karabin J., Seruga W., Stawski M., Stawski W., Zaborski A., Zaborski W., (red.) 

Organizacja ochrony osób  i mienia oraz taktyka dokumentowania działań ochronnych, 

Warszawa 2010. 

2. Stanejko B., Bejgier W., Ochrona osób i mienia, Warszawa 2012. 

3. Wojtal J., Milewicz M. (red.), Ochrona osób i mienia, Toruń 2008. 

 

Literatura uzupełniająca: 

1. Krupa L., Ochrona osób i mienia. Broń palna i środki przymusu bezpośredniego, Krosno 

2014. 

2. Radziejewski R., Siudalski S., Ochrona osób i mienia, Warszawa 2013. 

3. Ura E., Pieprzny S. (red.), Bezpieczeństwo wewnętrzne państwa, Rzeszów 2015. 

 

11. Macierz realizacji zajęć 

Symbol 

efektu 

uczenia się 

Odniesienie 

efektu do 

efektów zde-

finiowanych 

dla programu 

Cele 

zajęć 

Treści 

programowe 

Narzędzia 

dydaktyczne 

Sposoby 

oceny 

W_01 K_W03 C1 W1_W15 N1-N3 F3 

W_02 

K_W04 

K_W05 

K_W06 

K_W07 

K_W09 

C1 W1_W15 N1-N3 F3 
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K_W10 

K_W11 

U_01 
K_U01 

K_U06 
C2 C1-C15 N2-N7 F1, F2 

U_02 
K_U03 

K_U04 
C3 C1-C15 N2-N7 F1, F2 

K_01 
K_K01 

K_K05 
C4 - - - 

 

 

12. Obciążenie pracą studenta 

Forma aktywności 
Średnia liczba godzin 

na zrealizowanie aktywności 

Udział w wykładach  15 

Udział w ćwiczeniach 15 

Udział w konwersatoriach/laboratoriach/projektach  - 

Udział w praktyce zawodowej  - 

Udział nauczyciela akademickiego w egzaminie   - 

Udział w konsultacjach  - 

Suma godzin kontaktowych 30 

Samodzielne studiowanie treści wykładów  - 

Samodzielne przygotowanie do zajęć kształtujących 

umiejętności praktyczne 
5 

Wykonanie projektu 5 

Przygotowanie do egzaminu i kolokwiów 10 

Suma godzin pracy własnej studenta 20 

Sumaryczne obciążenie studenta 50 

Liczba punktów ECTS za zajęcia 2 

Obciążenie studenta zajęciami kształtującymi umiejętności 

praktyczne 
25 

Liczba punktów ECTS za zajęcia kształtujące umiejętności 

praktyczne 
1 

 
 
 

13. Zatwierdzenie karty przedmiotu do realizacji 

 

 

Odpowiedzialny za przedmiot:                                             Dyrektor Instytutu: 

 

 

 

 

Przemyśl, dnia  01.10.2021 


