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I. Wymiar praktyki 

         

         Podstawą prawną do uregulowania zasad odbywania praktyk na Wydziale Nauk 

Społecznych NWSP stanowi rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 sierpnia 1991r. 

 w sprawie studenckich praktyk zawodowych (Dz.U. Nr 73, poz. 323 z późn. zmianami). 

 

WSKAZÓWKI ORGANIZACYJNO – METODYCZNE 

 

1. Praktyka zawodowa studentów/studentek
*
 stacjonarnych i niestacjonarnych 

stanowi integralną część programu edukacji w NWSP w Białymstoku i 

podlega obowiązkowi zaliczenia na ocenę (5, 4, 4+, 3, 3+).  
2. Pierwszy dzień praktyki jest dniem zapoznawczym, przeznaczonym na 

zapoznanie studentów ze strukturą organizacyjną danej firmy (instytucji) i jej 

zadaniami oraz kadrą pracowników, z którymi student będzie współdziałał, a 

także usytuowaniem obiektów przydzielonych do realizacji procesu szkolenia. 

3. Studenci w trakcie praktyki pełnią także dyżury praktyczne w towarzystwie 

etatowych pracowników, bez prawa do podejmowania decyzji w konkretnych 

sporach (mogą wykonywać zlecone czynności pomocnicze). 

4. Odbycie praktyki w pełnym wymiarze tygodni oraz uzyskanie pozytywnej 

oceny praktyki jest warunkiem koniecznym do zaliczenia praktyki. 

 

  

 1. Studia stacjonarne 
a. Praktyka kierunkowa: 2 tygodnie po III semestrze (40 godzin)  

b. Praktyka specjalnościowa: 2 tygodnie po IV semestrze (40 godzin), niemniej 

niż 20 godzin tygodniowo. 

Lokalizacja: 

 Gminny Zespół/Centrum Zarządzania Kryzysowego Urzędu Gminy  

 Miejski Zespół Zarządzania Kryzysowego w Miejskim Centrum 

Zarządzania Kryzysowego  

 Powiatowy Zespół Zarządzania Kryzysowego w Powiatowym Centrum 

Zarządzania Kryzysowego w Starostwie Powiatowym 

 Państwowa Straż Pożarna  

 Komórki zarządzania kryzysowego w: Wojsku Polskim, Policji, Straży 

Granicznej, Straży Miejskiej, Służbie Więziennej. 

2. Studia niestacjonarne: 

a. Praktyka kierunkowa: 2 tygodnie na II roku po III semestrze (40 godzin, 

niemniej niż 20 godzin tygodniowo) 

b. Praktyka specjalnościowa: 2 tygodnie na III roku  (40 godzin, niemniej niż 

20 godzin tygodniowo ) 

       Lokalizacja: 

 Gminny Zespół/Centrum Zarządzania Kryzysowego Urzędu Gminy  

 Miejski Zespół Zarządzania Kryzysowego w Miejskim Centrum 

Zarządzania Kryzysowego  

 Powiatowy Zespół Zarządzania Kryzysowego w Powiatowym Centrum 

Zarządzania Kryzysowego w Starostwie Powiatowym 

 Państwowa Straż Pożarna  

 Komórki zarządzania kryzysowego w: Wojsku Polskim, Policji, Straży 

Granicznej, Straży Miejskiej, Służbie Więziennej. 

 



 5 

 Aby zaliczyć praktykę studencką na kierunku: Bezpieczeństwo wewnętrzne, w 

specjalności „zarządzanie kryzysowe”, należy postępować zgodnie z Regulaminem Praktyki 

oraz wytycznymi, które zamieszczono poniżej. 

 

II.  Warunki i procedury zaliczenia praktyki studenckiej: 

 

A. Zaliczenie na podstawie stażu pracy zawodowej 

1. Studenci mogą zaliczyć praktykę zawodową na podstawie zaświadczenia  

o zatrudnieniu. Ci spośród studentów, którzy legitymują się doświadczeniem zawodowym 

w branży związanej z kierunkiem odbywania studiów, mogą (po przedłożeniu odpowiednich 

dokumentów) ubiegać się o częściowe lub całkowite zaliczenie praktyki. Właściwe 

dokumenty należy złożyć w Dziekanacie lub bezpośrednio dostarczyć do Opiekuna praktyk 

studenckich do zaopiniowania. 

Uwaga !!! 

 W takich sytuacjach stosuje się przeliczenie: trzy miesiące pracy zawodowej 

związanej z kierunkiem studiów – równa się jednemu tygodniowi praktyki studenckiej. 

 

2. Z obowiązku odbycia praktyki może być zwolniony student trybu stacjonarnego 

 i niestacjonarnego, który pracuje zawodowo (tj. jest zatrudniony na umowę o pracę) zgodnie 

ze specjalnością kształcenia, w wymiarze: 

 - 4 tygodni funkcjonariusze: Straży Granicznej, Urzędu Celnego, Służby Więziennej,  

Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, 

Biura Ochrony Rządu, żołnierze Wojska Polskiego oraz pracownicy firm ochrony osób 

 i mienia; 

 - 2 tygodni pracownicy: Straży Miejskiej, Służby Ochrony Kolei. 

 

 

B. Procedura związana z odbyciem praktyki studenckiej 

 

 Studenci, którzy nie mają możliwości zaliczenia praktyki według wyżej opisanej 

procedury, znajdą się w sytuacji wymagającej znalezienia instytucji związanej z kierunkiem 

studiów, która może umożliwić studentowi odbycie praktyki. W takim przypadku 

student/studentka, po znalezieniu lub wskazaniu odpowiedniej instytucji, jest obowiązany: 

1. Zgłosić do Dziekanatu - w celu poinformowania - o chęci odbycia praktyki
1
 w danej 

instytucji. Jednocześnie studenci pobierają z Uczelni skierowanie, dziennik i program 

praktyk.  

2. Po ukończeniu praktyki należy niezwłocznie dostarczyć wypełniony „Dziennik Praktyk” do 

Opiekuna praktyk studenckich w celu zaopiniowania prawidłowego odbycia i zaliczenia 

praktyki. Szczegółowe informacje odnośnie prowadzenia dokumentacji praktyk (dla 

poszczególnych specjalności) zawiera Instrukcja w sprawie organizacji i przebiegu praktyki, 

która stanowi nieodłączną cześć niniejszego regulaminu.  

3. W trakcie odbywania praktyki Opiekun praktyk może kontrolować jej przebieg  

w dowolnie wybranym przez siebie terminie (o czym student nie musi wiedzieć). 

4. W przypadku trudności ze znalezieniem miejsca odbywania praktyki studenckiej, należy 

zwrócić się niezwłocznie do Opiekuna Praktyk Studenckich w celu konsultacji. W takiej 

sytuacji można liczyć na pomoc w poszukiwaniu miejsca odbycia praktyki. 

 

Uwaga !!! 

                                                 
1
 Szczegółowe informacje na temat praktyki w Policji może student/ka uzyskać na stronie internetowej 

Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku w zakładce – praktyki studenckie. 
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Wszelkie samowolne działania studentów w tym kierunku mogą skutkować nie zaliczeniem 

praktyki. Każda próba podjęcia praktyki studenckiej musi być uzgodniona 

 z Opiekunem praktyk/Dziekanem ! 

 

Koordynator praktyki studenckiej 

 

 Na podstawie zawartej umowy przedstawiciel zakładu pracy wyznacza ze swego grona 

pracownika, który pełni rolę koordynatora praktyki. Do jego zadań należy organizowanie 

czynności praktykanta, kontrola i czuwanie nad prawidłowym przebiegiem praktyki, a także 

ocena działania studenta, zamieszczona w „Dzienniku Praktyk”. 

 

 

III. REGULAMIN PRAKTYKI STUDENCKIEJ W SPECJALNOŚCI 

”ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE”: 

 

 Na podstawie odnośnych przepisów prawnych, Regulaminu Studiów w Niepaństwowej 

Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Białymstoku oraz planu i programu kształcenia na 

kierunku: Bezpieczeństwo wewnętrzne, w specjalności: „zarządzanie kryzysowe”, ustalono 

Regulamin odbywania i zaliczenia praktyki studenckiej na studiach stacjonarnych 

i niestacjonarnych.  

 

1. Cele i zadania praktyki studenckiej 

 

 Celem praktyki jest nabywanie i doskonalenie wiedzy i umiejętności w zakresie 

funkcjonowania urzędów administracji publicznej oraz zespołów zarządzania kryzysowego na 

szczeblu gminy, miasta i powiatu wymienionych w pkt.1. 

 Zadaniem dydaktycznym praktyki jest realizacja zaplanowanych czynności praktycznych 

(określonych dalej).  

 

2. Wymiar praktyki 

a. Praktyka zawodowa studentów/studentek studiów stacjonarnych, specjalności 

„zarządzanie kryzysowe” rozpoczyna się na II roku po III semestrze, w wymiarze 2 

tygodni, co stanowi 40 godzin zajęć praktycznych (praktyka kierunkowa) oraz na III 

roku, w wymiarze 2 tygodni, co stanowi kolejne 40 godzin zajęć praktycznych 

(praktyka specjalnościowa). 

b. Praktyka zawodowa studentów/studentek studiów niestacjonarnych, specjalności 

„zarządzanie kryzysowe” rozpoczyna się na II roku po III semestrze, w wymiarze 2 

tygodni, co stanowi 40 godzin zajęć praktycznych (praktyka kierunkowa) oraz na III 

roku, w wymiarze 2 tygodni, co stanowi kolejne 40 godzin zajęć praktycznych 

(praktyka specjalnościowa). 

 

3. Nadzór i kontrola przebiegu praktyki 

   Nadzór nad praktyką z ramienia Uczelni sprawuje Opiekun praktyk studenckich, 

wyznaczony przez Rektora z grona specjalistów z danej dziedziny. Ponadto nadzór i kontrolę 

nad przebiegiem praktyk sprawuje koordynator wyznaczony z danego zakładu lub instytucji, 

w której student odbywa praktykę. 

 

4.Zakres merytoryczny praktyki: 

a. Praktyka kierunkowa 
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        W trakcie praktyki odbywanej w centrach zarządzania kryzysowego – Urzędów 

Gminnych, Miejskich i  Powiatowych – studenci poznają następujące zagadnienia: 

 Regulamin organizacyjny – struktura, system zarządzania 

 Majątek i fundusze urzędu 

 Metody kierowania i zarządzania stosowane w urzędzie 

 Droga służbowa 

 Tryby wydawania decyzji, postanowień 

 Tryby wydawania zaświadczeń 

 Załatwianie i rozpatrywanie skarg i wniosków 

 System nadzoru i kontroli nad administracją 

 Tryby zatrudniania i zwalniania pracowników 

 Zasady organizacji i prowadzenia rachunkowości budżetowej 

 Struktura budżetu 

 Dysponenci środków budżetowych 

 Obsługa bankowa budżetów gmin i powiatów 

 Klasyfikacja budżetowa 

 Zasady gospodarki finansowej środków specjalnych jednostek budżetowych 

 Pojęcie, rodzaje i dokumentacja dochodów i wydatków budżetowych 

 Ewidencja dochodów, wydatków i kosztów budżetowych 

 Źródła informacji stanowiące podstawę planowania w urzędzie 

 Metody planowania dochodów i wydatków jednostek budżetowych 

 Plan dochodów i wydatków budżetowych 

 Planowanie operatywne i strategiczne 

 Źródła informacji stanowiące podstawę analizy w urzędzie 

 Wykorzystywanie planowania i analizy w kierowaniu i zarządzaniu urzędem 

 

b.  Zadania praktyki specjalistycznej 

W tym zakresie należy poznać i opanować następujące zagadnienia: 

 Udział w opracowywaniu analiz zagrożeń: 

- bieżących 

- okresowych 

 Aktualizacja gminnych, miejskich, powiatowych Planów Reagowania Kryzysowego 

 Udział w pracach aktualizacji baz danych o siłach i środkach przewidzianych do 

usuwania skutków sytuacji kryzysowych 

 Pełnienie dyżuru w CZK 

 Opracowywanie bieżących raportów o sytuacji zagrożeń w obszarze 

odpowiedzialności 

 Bieżący kontakt telefoniczny i radiowy ze służbami dyżurnymi służb, inspekcji i 

straży 

 Zbieranie meldunków o sytuacji powodziowej z obszaru odpowiedzialności 

 Analiza danych z automatycznych systemów monitoringu 

 Udział w akcjach ratowniczych z pozycji obserwatora procedur postępowania w 

konkretnych sytuacjach zdarzeń i awarii 

 Opracowywanie analiz sytuacji na podstawie obserwacji 

 Analiza gotowości pogotowi resortowych do udziału w reagowaniu kryzysowym 

 

5. Programowe kryterium minimum 

 



 8 

 W wyniku odbycia praktyki zawodowej student powinien umieć: 

 

W zakresie praktyki kierunkowej 

 

 Określić zadania przedsiębiorstwa, jednostki budżetowej 

 Przestrzegać zasady dyscypliny pracy, bezpieczeństwa pracy i higieny pracy oraz 

przeciwpożarowe obowiązujące u danego przedsiębiorcy, jednostce budżetowej 

 Określić strukturę organizacyjną i państwowe zdania komórek organizacyjnych 

 Określić obieg dokumentów 

 Sporządzić podstawowe dokumenty 

 Określić zakres i metody analizy ekonomicznej charakterystyczne dla przedsiębiorcy 

 Scharakteryzować politykę zatrudnienia stosowaną w podmiocie 

 Korzystać z urządzeń biurowych i materiałów 

 Sporządzać rejestry dokumentów przychodzących i wychodzących 

 Sporządzać protokoły zebrań, narad i szkoleń 

 Prawidłowo segregować i archiwizować akta 

 Obsłużyć interesanta – bezpośrednio i pośrednio 

 Przygotować organizacyjnie naradę, konferencję, spotkanie z kontrahentami 

 Stosować zasady etyki i kultury zawodu urzędnika 

 

W zakresie praktyki specjalnościowej 

 

 Określić zadania członków zespołów reagowania kryzysowego na szczeblu gminy, 

miasta i powiatu 

 Przyjąć meldunek o sytuacji kryzysowej i właściwie go zredagować 

 Analizować sytuację kryzysową i zaproponować sposoby jej rozwiązania 

 Posługiwać się mapami cyfrowymi i papierowymi 

 Wdrażać w życie odpowiednie procedury postępowania, zależne od rodzaju sytuacji 

kryzysowej 

 Kontrolować prawidłowość wykonywanych procedur 

 Oceniać dobór i układ czynności ekip reagowania kryzysowego na miejscu 

konkretnych zdarzeń 

 

 

IV. Postanowienia końcowe. 

      1. Zaliczenie praktyki jest koniecznym warunkiem dopuszczenia do obrony pracy 

dyplomowej.  

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem i w kwestiach spornych 

decyzje podejmuje Rektor NWSP w Białymstoku.  

3. Regulamin praktyk i program praktyki studenckiej na kierunku Bezpieczeństwo 

wewnętrzne, specjalność Zarządzanie kryzysowe wchodzi w życie z dniem 01 

października 2013 r.  
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I. Wymiar praktyki 

 

         Podstawą prawną do uregulowania zasad odbywania praktyk na Wydziale Nauk 

Społecznych NWSP stanowi rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 sierpnia 1991r.  

w sprawie studenckich praktyk zawodowych (Dz.U. Nr 73, poz. 323 z późn. zmianami). 

 

WSKAZÓWKI ORGANIZACYJNO – METODYCZNE 

 

1. Praktyka zawodowa studentów/studentek studiów stacjonarnych  

i niestacjonarnych stanowi integralną część programu edukacji w NWSP  

w Białymstoku i podlega obowiązkowi zaliczenia na ocenę (5, 4, 4+, 3, 3+).  

2. Pierwszy dzień praktyki jest dniem zapoznawczym, przeznaczonym na 

zapoznanie studentów ze strukturą organizacyjną danej firmy (instytucji) i jej 

zadaniami oraz kadrą pracowników, z którymi student będzie współdziałał,  

a także usytuowaniem obiektów przydzielonych do realizacji procesu 

szkolenia. 

3. Studenci w trakcie praktyki pełnią także dyżury praktyczne pod kierunkiem 

etatowych pracowników, bez prawa do podejmowania decyzji w konkretnych 

sporach (mogą wykonywać zlecone czynności pomocnicze). 

4. Odbycie praktyki w pełnym wymiarze tygodni oraz uzyskanie pozytywnej 

oceny praktyki jest warunkiem koniecznym do zaliczenia praktyki. 

 

 

1. Studia stacjonarne 

a. Praktyka kierunkowa: 2 tygodnie po III semestrze (40 godzin),  

b. Praktyka specjalnościowa: 2 tygodnie po IV semestrze (40 godzin), niemniej niż 20 

godzin tygodniowo). 

 

Lokalizacja 

 Policja, 

 Straż Graniczna,  

 ABW, 

 Państwowa Straż Pożarna, 

 Zakład Karny, 

 Areszt Śledczy, 

 Straż Miejska, 

 Służby Ochrony Kolei, 

 Służby celne, 

 Firmy ochrony osób i mienia,  

 Agencje  detektywistyczne, wywiadownie gospodarcze. 

 

2.Studia niestacjonarne 

a. Praktyka kierunkowa  - 2 tygodnie na II roku po III semestrze (40 godzin, niemniej niż 20 

godzin tygodniowo) 

b. Praktyka specjalnościowa: 2 tygodnie na III roku (40 godzin, niemniej niż 20 godzin 

tygodniowo ) 

Lokalizacja 

 Policja, 

 Straż Graniczna,  
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 ABW, 

 Państwowa Straż Pożarna, 

 Zakład Karny, 

 Areszt Śledczy, 

 Straż Miejska, 

 Służby Ochrony Kolei, 

 Służby celne, 

 Firmy ochrony osób i mienia,  

 Agencje  detektywistyczne, wywiadownie gospodarcze. 

 

Aby zaliczyć praktykę studencką na kierunku: Bezpieczeństwo wewnętrzne,  

w specjalności bezpieczeństwo i porządek publiczny należy postępować zgodnie  

z Regulaminem Praktyki oraz wytycznymi, które zamieszczono poniżej. 

 

II.  Warunki i procedury zaliczenia praktyki studenckiej: 

 

A. Zaliczenie na podstawie stażu pracy zawodowej 

  

1. Studenci mogą zaliczyć praktykę zawodową na podstawie zaświadczenia o zatrudnieniu. Ci 

spośród studentów, którzy legitymują się doświadczeniem zawodowym w branży związanej 

 z kierunkiem odbywania studiów, mogą (po przedłożeniu odpowiednich dokumentów) 

ubiegać się o częściowe lub całkowite zaliczenie praktyki. Właściwe dokumenty należy 

złożyć w Dziekanacie lub bezpośrednio dostarczyć do Opiekuna praktyk studenckich do 

zaopiniowania. 

Uwaga !!! 

 W takich sytuacjach stosuje się przeliczenie: trzy miesiące pracy zawodowej 

związanej z kierunkiem studiów – równa się jednemu tygodniowi praktyki studenckiej. 

 

2. Z obowiązku odbycia praktyki może być zwolniony student trybu stacjonarnego  

i niestacjonarnego, który pracuje zawodowo (tj. jest zatrudniony na umowę o pracę) zgodnie 

ze specjalnością kształcenia, w wymiarze: 

 - 4 tygodni funkcjonariusze: Straży Granicznej, Urzędu Celnego, Służby Więziennej, 

Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, 

Biura Ochrony Rządu, żołnierze Wojska Polskiego oraz pracownicy firm ochrony osób  

i mienia;  

 - 2 tygodni pracownicy: Straży Miejskiej, Służby Ochrony Kolei. 

 

B. Procedura związana z odbyciem praktyki studenckiej 

 

 Studenci, którzy nie mają możliwości zaliczenia praktyki według wyżej opisanej 

procedury, znajdą się w sytuacji wymagającej znalezienia instytucji związanej z kierunkiem 

studiów, która może umożliwić studentowi odbycie praktyki
2
. W takim przypadku 

student/studentka, po znalezieniu lub wskazaniu odpowiedniej instytucji, jest obowiązany: 

1. Zgłosić do Dziekanatu - w celu poinformowania - o chęci odbycia praktyki w danej 

instytucji. Jednocześnie studenci pobierają z Uczelni skierowanie, dziennik i program 

praktyk.  

                                                 
2
 Szczegółowe informacje na temat praktyki w Policji może student/ka uzyskać na stronie internetowej 

Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku w zakładce – praktyki studenckie.  
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2. Po ukończeniu praktyki należy niezwłocznie dostarczyć wypełniony „Dziennik Praktyk” 

do Opiekuna praktyk studenckich  w celu zaopiniowania prawidłowego odbycia i zaliczenia 

praktyki. 

3. W trakcie odbywania praktyki Opiekun praktyk studenckich może kontrolować jej 

przebieg w dowolnie wybranym przez siebie terminie (o czym student nie musi wiedzieć). 

4. W przypadku trudności ze znalezieniem miejsca odbywania praktyki studenckiej, należy 

zwrócić się niezwłocznie do Opiekuna praktyk w celu konsultacji. W takiej sytuacji można 

liczyć na pomoc w poszukiwaniu miejsca odbycia praktyki. 

 

 

Uwaga !!! 

 Wszelkie samowolne działania studentów w tym kierunku mogą skutkować nie 

zaliczeniem praktyki. Każda próba podjęcia praktyki studenckiej musi być uzgodniona  

Opiekunem Praktyk/Dziekanem ! 

 

Koordynator praktyki studenckiej 

 

 Na podstawie zawartej umowy przedstawiciel zakładu pracy wyznacza ze swego grona 

pracownika, który pełni rolę koordynatora praktyki. Do jego zadań należy organizowanie 

czynności praktykanta, kontrola i czuwanie nad prawidłowym przebiegiem praktyki, a także 

ocena działania studenta, zamieszczona w „Dzienniku Praktyk.” 

 

III. REGULAMIN PRAKTYKI 

   

 Na podstawie odnośnych przepisów prawnych, Regulaminu Studiów w Niepaństwowej 

Wyższej Szkoły Pedagogicznej  w Białymstoku oraz planu i programu kształcenia na 

kierunku : Bezpieczeństwo wewnętrzne, w specjalności: „bezpieczeństwo i porządek 

publiczny”, ustalono Regulamin odbywania i zaliczenia praktyki studenckiej na studiach 

stacjonarnych i niestacjonarnych.  

 

1. Cele i zadania praktyki studenckiej 

 

       Celem praktyki jest weryfikacja wiedzy teoretycznej na gruncie działań praktycznych  

a w szczególności doskonalenie umiejętności menedżerskich i wiedzy z zakresu 

funkcjonowania Policji, Straży Granicznej, ABW, Państwowej Straży Pożarnej, Służb 

celnych, Straży Miejskiej, firm ochroniarskich i detektywistycznych. Zadaniem 

dydaktycznym praktyki jest realizacja zaplanowanych czynności praktycznych (określonych 

dalej). 

 

 

2. Wymiar praktyki 

a. Praktyka zawodowa studentów/studentek studiów stacjonarnych, specjalności 

„bezpieczeństwo i porządek publiczny” rozpoczyna się na II roku po III semestrze, 

 w wymiarze 2 tygodni, co stanowi 40 godzin zajęć praktycznych (praktyka 

kierunkowa) oraz na III roku, w wymiarze 2 tygodni, co stanowi kolejne 40 godzin 

zajęć praktycznych (praktyka specjalnościowa). 

b. Praktyka zawodowa studentów/studentek studiów niestacjonarnych, specjalności 

„bezpieczeństwo i porządek publiczny” rozpoczyna się na II roku po III semestrze,  

w wymiarze 2 tygodni, co stanowi 40 godzin zajęć praktycznych (praktyka 
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kierunkowa) oraz na III roku, w wymiarze 2 tygodni, co stanowi kolejne 40 godzin 

zajęć praktycznych (praktyka specjalnościowa). 

 

3. Nadzór i kontrola przebiegu praktyki 

  Nadzór nad praktyką z ramienia Uczelni sprawuje Opiekun praktyk studenckich, 

wyznaczony przez Rektora z grona specjalistów z danej dziedziny. Ponadto nadzór i kontrolę 

nad przebiegiem praktyk sprawuje koordynator wyznaczony z danego zakładu lub instytucji, 

w której student odbywa praktykę. 

 

4.Zakres merytoryczny praktyki 

 -  Praktyka kierunkowa 

a. Szczegółowe zadania praktyki w jednostce Policji, Straży Granicznej, ABW, 

CBA, Państwowej Straży Pożarnej, Służbach Celnych, Areszcie Śledczym, 

Zakładzie Karnym, Straży Miejskiej, Służbie Ochrony Kolei oraz w firmach 

ochrony osób i mienia lub detektywistycznych i wywiadowniach (praktyka 

kierunkowa). 

 

 W trakcie praktyki należy zapoznać się z następującymi zagadnieniami w danej firmie: 

 Organizacja firmy – struktura, system zarządzania 

 Majątek i fundusze firmy 

 Otoczenie zewnętrzne firmy – współpraca i zależność 

 Tryby podejmowania decyzji 

 Polityka zatrudniania w firmie 

 Tryb zatrudniania i zwalniania pracowników 

 Prawa i obowiązki pracowników 

 Obieg dokumentów w firmie – instrukcja obiegu dokumentów 

 Rodzaje dokumentów, system ich tworzenia, przyjmowania kontroli 

 Formy i metody ewidencji księgowej stosowane w firmie 

 Zasady, formy i metody rozliczeń wewnętrznych 

 Zasady, formy i metody rozliczeń zewnętrznych 

 Ustalanie wyniku finansowego 

 Sprawozdawczość finansowa firmy 

 Źródła informacji stanowiące podstawę analizy w firmie 

 Tryb, rodzaje, metody i organizacja analizy w firmie 

 Marketing w firmie 

 

b. Zakres praktyki specjalnościowej w jednostce Policji, Straży Granicznej, ABW, 

CBA, Państwowej Straży Pożarnej, Służbach Celnych, Areszcie Śledczym, 

Zakładzie Karnym, Straży Miejskiej, Służbie Ochrony Kolei oraz w firmach 

ochrony osób i mienia lub detektywistycznych i wywiadowniach  itp. 

 

Podczas praktyki student/studentka powinien zrealizować w szczególności następujące 

zagadnienia: 

 Organizacja i realizacja ochrony fizycznej osób i obiektów; 

 Organizacja i przebieg służby patrolowo – dochodzeniowej w Policji, Straży 

Granicznej, ABW, CBA, Państwowej Straży Pożarnej, Służbach Celnych, Służby 

Więziennej, Służbach Ochrony Kolei,  

 Organizacja i działania agencji detektywistycznych/wywiadowi; 
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 Analiza stanu potencjalnych zagrożeń oraz aktualny i perspektywiczny stan 

bezpieczeństwa obiektów; 

 Prowadzenie analizy i podejmowanie działania; 

 Podejmowanie decyzji w zakresie zarządzania kryzysowego; 

 Prowadzenie dokumentacji dot. przebiegu i wyników działań ochronnych oraz 

sporządzanie planów ochrony obszarów, obiektów i urządzeń podlegających 

obowiązkowej ochronie; 

 Wykrywanie niezbędnych czynności informacyjno - organizacyjnych oraz 

zabezpieczenie miejsca po zaistniałym zdarzeniu (przestępstwie); 

 Organizowanie i realizacja konwojowania wartości pieniężnych oraz innych 

przedmiotów wartościowych lub niebezpiecznych (jako asysta); 

 Przeprowadzenie instruktażu służb ochronnych; 

 Dyżurowanie w Centrum Monitorowania Sygnałów Alarmowych (2 – 3 dyżury 

podczas praktyki); 

 Poznawanie metodyki zdobywania i przetwarzania informacji dot. zleconych 

czynności detektywistycznych; 

 Obserwowanie pracy policjanta mundurowego lub strażnika miejskiego itp. 

 

5. Programowe kryterium minimum 

 

 W wyniku odbycia praktyki zawodowej student powinien umieć: 

w zakresie praktyki kierunkowej: 

 Określić zadania policjanta lub funkcjonariusza Straży Granicznej, ABW, CBA, 

Państwowej Straży Pożarnej, Służb Celnych, Służby Więziennej, Służb Ochrony 

Kolei, żołnierza Wojska Polskiego oraz  strażnika miejskiego; 

 Przestrzegać zasady dyscypliny pracy, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz 

przeciwpożarowe obowiązujące u danego przedsiębiorcy, w jednostce budżetowej; 

 Określić strukturę organizacyjną i podstawowe zadania komórek organizacyjnych; 

 Określić obieg dokumentów; 

 Sporządzić podstawowe dokumenty; 

 Określić zakres i metody analizy ekonomicznej charakterystyczne dla przedsiębiorcy; 

 Scharakteryzować politykę zatrudnienia stosowaną w podmiocie; 

 Korzystać z urządzeń biurowych i materiałów; 

 Sporządzać rejestry dokumentów przychodzących i wychodzących; 

 Sporządzać protokoły zebrań, narad, szkoleń; 

 Prawidłowo segregować i archiwizować akta 

 Obsłużyć interesanta – bezpośrednio i pośrednio; 

 Przygotować organizacyjnie naradę, konferencję, spotkanie z kontrahentami; 

 Stosować zasady etyki i kultury zawodu urzędnika. 

 

w zakresie praktyki specjalnościowej: 

 Posługiwać się pojęciami z zakresu podstaw prawnych wykonywania zadań ochrony 

osób i mienia, ochrony cywilnej, ochrony informacji niejawnych, zarządzania 

kryzysowego; 

 Prowadzić analizę stanu zagrożenia obiektów i wyciągania wniosków; 

 Opracować plan ochrony obiektu i plan obiektowy; 

 Znać rodzaje obowiązkowej dokumentacji dotyczącej działań ochrony; 

 Zabezpieczyć miejsce zdarzenia do czasu oględzin; 
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 Sporządzić notatkę służbową dot. wykonywania zadań ochrony (np. informacji); 

 Wydawać dyspozycję w Centrum Monitorowania Sygnałów Alarmowych; 

 Prowadzić obserwacje uczestnicząc w patrolu policyjnym lub patrolu strażników 

miejskich; 

 Korzystać z urządzeń biurowych i materiałów ; 

 Obsłużyć interesanta – bezpośrednio i pośrednio; 

 Określić zadania policjanta lub funkcjonariusza Straży Granicznej, ABW, Państwowej 

Straży Pożarnej, Służb Celnych oraz strażnika miejskiego itd.; 

 Organizować konwoje wartości materialnych; 

 Analizować i oceniać zgodność z prawem i zasadami racjonalnego działania, 

koncesjonowanej lub wymagającej zezwolenia działalności gospodarczej. 

 

IV. Postanowienia końcowe. 

1. Zaliczenie praktyki jest koniecznym warunkiem dopuszczenia do egzaminu 

dyplomowego.  

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem i w kwestiach spornych 

decyzje podejmuje Rektor NWSP w Białymstoku. 

3. Regulamin praktyk i program praktyki studenckiej na kierunku Bezpieczeństwo 

wewnętrzne, specjalność Bezpieczeństwo i porządek publiczny wchodzi w życie  

z dniem 01 października 2013 r.  


