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Program studenckich praktyk zawodowych dla kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne 

Nabór 2022/2023 

Studia stacjonarne 

Specjalność: praca w służbach mundurowych 

 

I. Cele studenckiej praktyki zawodowej 

Celem studenckiej praktyki zawodowej jest wprowadzenie do praktycznego wykonywania zawodu, kształcenie umiejętności zastosowania wiedzy teoretycznej 
zdobytej w toku studiów w praktyce, zdobywanie doświadczenia w samodzielnym i zespołowym wykonywaniu obowiązków zawodowych niezbędnych do 
wykonywania zawodu związanego z kierunkiem studiów Bezpieczeństwo wewnętrzne, poznanie organizacji pracy odpowiadającej współczesnym tendencjom 
i kształtowanie wysokiej kultury zawodowej. 

 

II. Efekty kształcenia 

 

Wiedza 

Student: 

• ma zaawansowaną wiedzę o znaczeniu, funkcji, celach i organizacji instytucji państwa, inicjatyw społecznych i samorządu terytorialnego odpowiedzialnych 

za bezpieczeństwo wewnętrzne. (K_W04) 

• ma zaawansowaną wiedzę o czynnikach wpływających na bezpieczeństwo wewnętrzne, zagrożeniach bezpieczeństwa wewnętrznego, 
sposobach przeciwdziałania im oraz ich zwalczania. (K_W06) 

• ma zaawansowaną wiedzę na temat podstaw prawnych, organizacji i zakresu działania instytucji tworzących państwowy aparat bezpieczeństwa 
wewnętrznego oraz prowadzących działalność gospodarczą w zakresie bezpieczeństwa wewnętrznego. (K_W09) 

 

Umiejętności 
Student: 

• potrafi ocenić przydatność typowych metod, procedur i dobrych praktyk do realizacji zadań związanych z różnymi sferami bezpieczeństwa. 
(K_U04) 

• potrafi rozwiązywać konkretne problemy związane z bezpieczeństwem, prognozować ich przebieg oraz przewidywać skutki planowanych działań. (K_U07) 

• potrafi interpretować i stosować przepisy prawne w obszarze bezpieczeństwa wewnętrznego oraz określać zasady przeciwdziałania przestępczości. (K_U10) 

 



 

Kompetencje społeczne  

Student: 

• jest gotów do profesjonalnej pracy w instytucjach publicznych, w tym także z obszaru bezpieczeństwa wewnętrznego dla realizowania potrzeb obywateli, 
podmiotów gospodarczych. (K_K02) 

• jest gotów do postępowania etycznego w ramach wyznaczonych stanowisk organizacyjnych i społecznych, poszukuje optymalnych rozwiązań, postępuje 
zgodnie z zasadami etyki oraz jest przygotowany do identyfikacji problemów i dylematów moralnych związanych z wykonywaną pracą na rzecz 

bezpieczeństwa; potrafi także wskazywać optymalne rozwiązania, zgodne z prawem, zasadą gospodarności i kodeksem etyki zawodowej. (K_K03) 

 

III. Program praktyki zawodowej tradycyjnej (realizowany u praktykodawców w warunkach rzeczywistych) 
 

Treść wymiar 

Część ogólna (wspólna dla wszystkich specjalności)  

1. Informacja ogólna o podmiocie:  
1.1. Historia i profil działalności podmiotu 

1.2. Informacje o formie prawnej podmiotu 

1.3. Branża, sektor w którym funkcjonuje podmiot 
1.4. Cele działalności podmiotu 

1.5. Struktura organizacyjna podmiotu: statut i regulamin organizacyjny 

1.5.1. Funkcje komórek podmiotu  
1.5.2. Wzajemne powiązania pomiędzy komórkami  
2. Przepisy wewnętrzne regulujące funkcjonowanie podmiotu: 
2.1. Regulamin służby podmiotu 

2.2. Regulamin wynagradzania 

2.3. Przepisy dotyczące zachowania tajemnicy związanej z prowadzoną działalnością 

2.4. Przepisy BHP i przeciwpożarowe 

2.5. Normy i certyfikaty posiadane przez podmiot 

2.6. Zasady obiegu i archiwizacji dokumentów w podmiocie 

25 godz. (IV 

sem.)  + 25 

godz. (V 

sem.) 

= 50 godz. 

 

Część szczegółowa związana z daną specjalnością  



Zalecane instytucje: Policja, Służba Więzienna, Służba Ochrony Państwa, Straż Graniczna, Służba 
Celno-Skarbowa, Państwowa Straż Pożarna,  Straży Marszałkowskiej, Siły Zbrojne RP (Żandarmeria 

Wojskowa, Wojska Lądowe, Siły Powietrzne, Marynarka Wojenna, Wojska Specjalne, Wojska 

Obrony Terytorialnej).  

 

Przykładowe zadania realizowane podczas praktyk:  
1. Poznanie zakresu kompetencji służb, w której realizowana jest praktyka, zakresu przypisanych 

zadań publicznych oraz form ich realizacji. 
2. Zapoznanie się z wewnętrzną hierarchią służby.  
3. Praktyczne zastosowanie przepisów będących podstawą czynności realizowanych przez służbę: 

ustaw, rozporządzeń, statutu, uchwał, regulaminów, zarządzeń, kodeksów etycznych, tzw. 
zbiorów dobrych praktyk itp. 

4. Poznanie natury i źródeł zagrożeń bezpieczeństwa wewnętrznego. 
5. Poznanie powiązań i zależności między zagrożeniami wewnętrznymi a otoczeniem zewnętrznym 

państwa.  
6. Poznanie procedur, zakresu zadań i obowiązków wynikających ze specyfiki danej służby i 

zajmowanego stanowiska.  

7. Zapoznanie się z zadaniami polegającymi na stosowaniu szczególnych form działania 
określonych przepisami prawa np. stosowanie środków przymusu bezpośredniego, użycie broni 
palnej, zatrzymanie, przeszukanie, innych czynności procesowych. 

8. Asystowanie opiekunowi podczas wykonywania działań, czynności i wspólne realizowanie 
zaplanowanych zadań. 

9. Pozyskiwanie w celu realizacji konkretnego zadania informacji z literatury, baz danych, 

dokumentacji i innych źródeł. 
10. Przygotowanie zebrania, narady, konferencji; sporządzanie harmonogramów pracy. 

11. Przygotowywanie materiałów promocyjnych kampanii społecznych służby. 
12. Poznanie zasad obiegu dokumentów w jednostce, prowadzenia korespondencji wewnętrznej 

i zewnętrznej (instrukcja kancelaryjna). 
13. Zapoznanie się z zasadami archiwizacji dokumentów zgodnie z obowiązującymi przepisami.  

360 godz. 

(IV sem.) + 

240 godz. (V 

sem.) + 360 

godz. (VI 

sem.)  = 910 

godz. 



14. Poznanie szczegółowych czynności i  ich etapów podejmowanych przez służbę odpowiedzialną 
za realizację określonych zadań. 

15. Zapoznanie się ze specyfiką statusem służbowym – organizacją pracy, stanowiskami, 
obowiązkami i uprawnieniami, odpowiedzialnością dyscyplinarną. 

16. Zapoznanie się z elementami funkcjonowania systemów bezpieczeństwa informacji. 
17. Poznanie zasad podejmowania decyzji, sporządzania i przechowywania dokumentów, zasad 

ochrony danych osobowych i innych informacji prawnie chronionych. 

18. Zapoznanie się z narzędziami informatycznymi wspierającymi pracę w danej jednostce 
(specyficzne oprogramowanie dedykowane); wprowadzanie danych do systemu 

teleinformatycznego danej jednostki. 

19. Podjęcie przez studenta samodzielnego wykonania zadania typowego realizowanego 

przez komórkę organizacyjną jednostki, w której realizowana jest praktyka. 
 

 

 

IV. Forma zaliczenia studenckiej praktyki zawodowej 

Przebieg praktyk w instytucjach zewnętrznych jest udokumentowany w postaci konspektów/notatek w Dzienniku Praktyk oraz „Opinii o praktyce zawodowej 

odbytej przez studenta/PUZ we Włocławku” (dokumenty do pobrania ze strony internetowej Uczelni w zakładce „Praktyki zawodowe”), potwierdzonych przez 
zakład pracy, w którym będzie odbywała się studencka praktyka zawodowa. Opiekun studenckiej praktyki zawodowej w wybranym zakładzie pracy wystawia 

opinię o przebiegu praktyki zawodowej, ze zwróceniem szczególnej uwagi na predyspozycje zawodowe studenta i umiejętność wykorzystania zdobytej wiedzy 
w praktyce. Nauczyciel akademicki będący opiekunem studenckich praktyk zawodowych w PUZ we Włocławku, po zakończeniu praktyki w wyznaczonym 

terminie, dokonuje oceny dokumentów przedłożonych przez studenta (dziennik praktyk, opinia sporządzona przez zakładowego opiekuna praktyki) weryfikuje 

osiągnięte efekty uczenia się, stosując jedną z form przewidzianych w załączniku nr 10 do Regulaminu praktyk zawodowych, zajęć praktycznych i staży w 
Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku. Praktyka zawodowa podlega zaliczeniu bez oceny.  
 

 

 

 

 

  



Program studenckich praktyk zawodowych dla kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne 

Nabór 2022/2023 

Studia stacjonarne 

Specjalność: zarządzanie bezpieczeństwem 

 

I. Cele studenckiej praktyki zawodowej 

Celem studenckiej praktyki zawodowej jest wprowadzenie do praktycznego wykonywania zawodu, kształcenie umiejętności zastosowania wiedzy teoretycznej 

zdobytej w toku studiów w praktyce, zdobywanie doświadczenia w samodzielnym i zespołowym wykonywaniu obowiązków zawodowych niezbędnych do 
wykonywania zawodu związanego z kierunkiem studiów Bezpieczeństwo wewnętrzne, poznanie organizacji pracy odpowiadającej współczesnym tendencjom 
i kształtowanie wysokiej kultury zawodowej. 

 

II. Efekty kształcenia 

 

Wiedza 

Student: 

• ma zaawansowaną wiedzę o znaczeniu, funkcji, celach i organizacji instytucji państwa, inicjatyw społecznych i samorządu terytorialnego odpowiedzialnych 

za bezpieczeństwo wewnętrzne. (K_W04) 

• ma zaawansowaną wiedzę o czynnikach wpływających na bezpieczeństwo wewnętrzne, zagrożeniach bezpieczeństwa wewnętrznego, 
sposobach przeciwdziałania im oraz ich zwalczania. (K_W06) 

• ma zaawansowaną wiedzę na temat podstaw prawnych, organizacji i zakresu działania instytucji tworzących państwowy aparat bezpieczeństwa 
wewnętrznego oraz prowadzących działalność gospodarczą w zakresie bezpieczeństwa wewnętrznego. (K_W09) 

 

 

Umiejętności 
Student: 

• potrafi ocenić przydatność typowych metod, procedur i dobrych praktyk do realizacji zadań związanych z różnymi sferami bezpieczeństwa. 
(K_U04) 

• potrafi rozwiązywać konkretne problemy związane z bezpieczeństwem, prognozować ich przebieg oraz przewidywać skutki planowanych działań. (K_U07) 

• potrafi interpretować i stosować przepisy prawne w obszarze bezpieczeństwa wewnętrznego oraz określać zasady przeciwdziałania przestępczości. (K_U10) 

 



 

 

Kompetencje społeczne 

Student: 

• jest gotów do profesjonalnej pracy w instytucjach publicznych, w tym także z obszaru bezpieczeństwa wewnętrznego dla realizowania potrzeb obywateli, 
podmiotów gospodarczych. (K_K02) 

• jest gotów do postępowania etycznego w ramach wyznaczonych stanowisk organizacyjnych i społecznych, poszukuje optymalnych rozwiązań, postępuje 
zgodnie z zasadami etyki oraz jest przygotowany do identyfikacji problemów i dylematów moralnych związanych z wykonywaną pracą na rzecz 
bezpieczeństwa; potrafi także wskazywać optymalne rozwiązania, zgodne z prawem, zasadą gospodarności i kodeksem etyki zawodowej. (K_K03) 

 

 

III. Program praktyki zawodowej (realizowany u praktykodawców w warunkach rzeczywistych) 
 

Treść Wymiar 

Część ogólna (wspólna dla wszystkich specjalności)  

1. Informacja ogólna o podmiocie:  
1.1. Historia i profil działalności podmiotu; 
1.2. Informacje o formie prawnej podmiotu i jego strukturze organizacyjnej; 
1.3. Branża, sektor, w którym funkcjonuje podmiot oraz uwarunkowania prawne; 
1.4. Cele i zasady działania podmiotu; 
1.5. Struktura organizacyjna podmiotu: statut i regulamin organizacyjny; 
1.5.1. Funkcje komórek podmiotu;  
1.5.2. Wzajemne relacje i powiązania pomiędzy komórkami;  
2. Przepisy wewnętrzne regulujące funkcjonowanie podmiotu: 
2.1. Regulamin pracy podmiotu; 
2.2. Regulamin wynagradzania i premiowania; 
2.3. Przepisy dotyczące zachowania i ochrony tajemnicy związanej z prowadzoną działalnością; 
2.4. Przepisy BHP i przeciwpożarowe; 
2.5. Normy i certyfikaty posiadane przez podmiot; 
2.6. Zasady obiegu, przechowywania i archiwizacji dokumentów w podmiocie. 

25 godz. 
(IV sem.)  
+ 25 godz. 
(V sem.) = 
50 godz. 

 



Część szczegółowa związana z daną specjalnością  

Zalecane instytucje: straż miejska i gminna, ministerstwo właściwe ds. spraw wewnętrznych i 
administracji, referaty i wydziały ochrony ludności (bezpieczeństwa)  i zarządzania kryzysowego 
działającymi przy wojewodzie oraz na poziomie gmin/miast/powiatów, podmioty, które  zajmują się 
problematyką bezpieczeństwa  wewnętrznego oraz zarzadzaniem kryzysowym (takie jak: Państwowa 
Straż Pożarna, Wojska Obrony Terytorialnej, Obrona Cywilna) oraz organizacje pozarządowe 
działające na rzecz promocji i wzmacniania bezpieczeństwa narodowego a w szczególności 
powiązane z ochroną ludności (takie jak: Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, Ochotnicze 
Straże Pożarne). 

 

Przykładowe zadania realizowane podczas praktyk:  
1. Poznanie zakresu kompetencji instytucji, w której realizowana jest praktyka, zakresu 

przypisanych zadań publicznych oraz form ich realizacji. 
2. Praktyczne zastosowanie przepisów będących podstawą czynności realizowanych przez 

instytucję: ustaw, rozporządzeń, statutu, uchwał, regulaminów, zarządzeń, kodeksów 
etycznych, tzw. zbiorów dobrych praktyk itp. 

3. Poznanie natury i źródeł zagrożeń bezpieczeństwa wewnętrznego. 
4. Poznanie natury  zagrożeń naturalnych występujących na terenie gminy/powiatu.  
5. Asystowanie opiekunowi podczas wykonywania działań, czynności i wspólne realizowanie 

zaplanowanych zadań. 
6. Poznanie zadań w zakresie monitorowana zagrożeń. 
7. Pozyskiwanie w celu realizacji konkretnego zadania informacji z literatury, baz danych, 

dokumentacji i innych źródeł. 
8. Przygotowanie zebrania, narady, konferencji; sporządzanie harmonogramów pracy. 
9. Poznanie zasad obiegu dokumentów w jednostce, prowadzenia korespondencji wewnętrznej 

i zewnętrznej (instrukcja kancelaryjna). 
10. Zapoznanie się z zasadami archiwizacji dokumentów zgodnie z obowiązującymi przepisami.  

11. Poznanie szczegółowych czynności podejmowanych przez instytucję odpowiedzialną za 
realizację określonych zadań. 

12. Zapoznanie się z powiatowymi/wojewódzkimi planami zarządzania kryzysowego. 

360 godz. 
(IV sem.) 
+ 240 
godz. (V 
sem.) + 
360 godz. 
(VI sem.)  
= 910 
godz. 



13. Zapoznaniem się z sposobami ochrony ludzi, mienia, zwierząt i środowiska przed 
zagrożeniami. 

14. Zapoznanie się ze specyfiką statusu pracownika – organizacją pracy, stanowiskami, 
obowiązkami i uprawnieniami, odpowiedzialnością dyscyplinarną. .  

15. Zapoznanie się z procedurami/zasadami informowania ludności o zagrożeniach i 
sposobach postępowania na wypadek zagrożeń. 

16. Zapoznanie się z elementami funkcjonowania systemów bezpieczeństwa informacji. 
17. Poznanie zasad podejmowania decyzji, sporządzania i przechowywania dokumentów, zasad 

ochrony danych osobowych i innych informacji prawnie chronionych. 

18. Zapoznanie się z formami współpracy z innymi jednostkami zajmującymi się zarządzaniem 
kryzysowym.  

19. Poszukiwanie podmiotów i przygotowywanie umów i porozumień związanych z realizacją 
zadań zawartych w Powiatowym Planie Zarządzania Kryzysowego. 

20. Zapoznanie się z narzędziami informatycznymi wspierającymi pracę w danej jednostce 
(specyficzne oprogramowanie dedykowane); wprowadzanie danych do systemu 

teleinformatycznego danej jednostki. 

21. Zapoznanie się z zadaniami i obowiązki uczestników zarządzania kryzysowego na danym 

terenie oraz siatką bezpieczeństwa dla poszczególnych faz zarządzania kryzysowego 

22. Podjęcie przez studenta samodzielnego wykonania zadania typowego realizowanego 
przez komórkę organizacyjną jednostki, w której realizowana jest praktyka. 

 

IV. Forma zaliczenia studenckiej praktyki zawodowej 

Przebieg praktyk w instytucjach zewnętrznych jest udokumentowany w postaci konspektów/notatek w Dzienniku Praktyk oraz „Opinii o praktyce zawodowej 
odbytej przez studenta/PUZ we Włocławku” (dokumenty do pobrania ze strony internetowej Uczelni w zakładce „Praktyki zawodowe”), potwierdzonych przez 
zakład pracy, w którym będzie odbywała się studencka praktyka zawodowa. Opiekun studenckiej praktyki zawodowej w wybranym zakładzie pracy wystawia 
opinię o przebiegu praktyki zawodowej, ze zwróceniem szczególnej uwagi na predyspozycje zawodowe studenta i umiejętność wykorzystania zdobytej wiedzy 
w praktyce. Nauczyciel akademicki będący opiekunem studenckich praktyk zawodowych w PUZ we Włocławku, po zakończeniu praktyki w wyznaczonym 

terminie, dokonuje oceny dokumentów przedłożonych przez studenta (dziennik praktyk, opinia sporządzona przez zakładowego opiekuna praktyki) weryfikuje 

osiągnięte efekty uczenia się, stosując jedną z form przewidzianych w załączniku nr 10 do Regulaminu praktyk zawodowych, zajęć praktycznych i staży w 
Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku. Praktyka zawodowa podlega zaliczeniu bez oceny.  
 


