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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). 

(Ustawy z dnia 21 lipca 2014 roku o zmianie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym oraz 

niektórych innych ustaw Dz. U. z 5 września 2014 r. poz. 1198). 

 

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 niestacjonarne 

a. Praktyka kierunkowa:  

 - studenci studiów I stopnia - 6 tygodni na II roku po III semestrze (120 godzin, niemniej niż 

20 godzin tygodniowo), 

- studenci studiów II stopnia - 6 tygodni na I roku po II semestrze (120 godzin, niemniej niż 

20 godzin tygodniowo), 

b. Praktyka specjalnościowa:  

- studenci studiów I stopnia - 6 tygodni na III roku (120 godzin, niemniej niż 20 godzin 

tygodniowo). 

- studenci studiów II stopnia - 6 tygodni na II roku (120 godzin, niemniej niż 20 godzin 

tygodniowo). 

 

Lokalizacja 

 Służby rządowe i samorządowe powołane do ochrony ładu i porządku publicznego (m.in. 

Policja Państwowa, Policja Municypalna, Służba Więzienna, Straż Gminna, Inspekcja 

Transportu Drogowego, Krajowa Administracja Skarbowa, Straż Graniczna, Straż 

Ochrony Kolei, Ochrona Cywilna).  

 Jednostki i struktury Wojska Polskiego (w zakresie zadań realizowanych przez 

pracowników cywilnych).  

  Jednostki administracyjne województwa, powiatu, miasta których działalności dotyczy 

zarządzania kryzysowego (np. Centra Zarządzania Kryzysowego).  

  Inne organizacje, placówki czy zakłady pracy, których profil działania jest zbliżony do 

zakresu specjalności studiów – w uzgodnieniu z opiekunem praktyk.  

 



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: miesiąc 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: 

 - 240 godzin tj. 12 tygodni funkcjonariusze: Straży Granicznej, Krajowej 

Administracji Skarbowej, Służby Więziennej, Policji, Agencji Bezpieczeństwa 

Wewnętrznego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Biura Ochrony Rządu, żołnierze 

Wojska Polskiego, funkcjonariusze Straży Miejskiej, Straży Ochrony Kolei oraz pracownicy 

firm ochrony osób i mienia,  

 - 240 godzin tj. 6 tygodni – pracownicy innych organizacji, placówek czy zakładów 

pracy, których profil działania jest zbliżony do zakresu specjalności studiów. 

 

3. Studenci studiów II stopnia, którzy odbyli praktykę na studiach licencjackich mogą 

ubiegać się o zwolnienie z praktyki na podstawie podania i zaświadczenia o odbytej praktyce 

(zaliczonej na ocenę) lub pracy zawodowej zgodnie ze studiowaną specjalnością. 

 

3. Studenci studiów II stopnia, którzy kontynuują studia na specjalności obranej na studiach  

I stopnia mogą być zwolnieni z odbywania praktyk: 

 całkowicie, gdy odbyli praktykę w wymiarze 240 godzin (12 tygodni), 

 całkowicie, na podstawie pracy zawodowej, 

 częściowo, czyli 240 godzin (12 tygodni) pomniejszone o godziny praktyk odbytych 

na studiach I stopnia.  

 

B. Procedura związana z odbyciem praktyki studenckiej 

 

 Studenci, którzy nie mają możliwości zaliczenia praktyki według wyżej opisanej 

procedury – w oparciu o doświadczenie zawodowe, znajdą się w sytuacji wymagającej 

znalezienia instytucji związanej z kierunkiem studiów, która może umożliwić studentowi 

odbycie praktyki
1
. W takim przypadku student/studentka, po znalezieniu lub wskazaniu 

odpowiedniej instytucji, jest obowiązany: 

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

Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku w zakładce – praktyki studenckie.  



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

do Opiekuna praktyk studenckich w celu zaopiniowania prawidłowego odbycia i zaliczenia 

praktyki. Szczegółowe informacje dotyczące prowadzenia dokumentacji praktyk zawiera 

Instrukcja w sprawie organizacji i przebiegu praktyki, która stanowi nieodłączną część 

niniejszego regulaminu. 

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 

 

1.  Poznanie celów, zadań, metod, form i wyników pracy danej placówki. 

2.  Zdobycie orientacji o całokształcie czynności zawodowych pracowników danej instytucji. 

3.  Poznanie problemów i struktury społecznej podopiecznych placówki. 

4.  Nabywanie i rozwijanie umiejętności niezbędnych w pracy w danej instytucji. 

5. Zastosowanie, weryfikowanie wiedzy i umiejętności zdobytych w czasie studiów na 

gruncie działań praktycznych a w szczególności doskonalenie umiejętności menedżerskich 

 i wiedzy z zakresu funkcjonowania: 

 służb rządowych i samorządowych powołanych do ochrony ładu i porządku publicznego 

(m.in. Policji Państwowej, Policji Municypalnej, Służby Więziennej, Straży Gminnej, 

Inspekcji Transportu Drogowego, Krajowej Administracji Skarbowej, Straży Granicznej, 

Straży Ochrony Kolei, Ochrony Cywilnej);  

 jednostek i struktur Wojska Polskiego (w zakresie zadań realizowanych przez 

pracowników cywilnych);  



  jednostek administracyjnych województwa, powiatu, miasta których działalności dotyczy 

zarządzania kryzysowego (np. Centra Zarządzania Kryzysowego);  

  innych organizacji, placówek czy zakładów pracy, których profil działania jest zbliżony 

do zakresu specjalności studiów – w uzgodnieniu z opiekunem praktyk.  

 

2. Wymiar praktyki 

a. Praktyka zawodowa studentów/studentek studiów niestacjonarnych I stopnia, 

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

semestrze, w wymiarze 6 tygodni, co stanowi 120 godzin zajęć praktycznych 

(praktyka kierunkowa) oraz na III roku, w wymiarze 6 tygodni, co stanowi kolejne 

120 godzin zajęć praktycznych (praktyka specjalnościowa). 

b. Praktyka zawodowa studentów/studentek studiów niestacjonarnych II stopnia, 

specjalności „bezpieczeństwo i porządek publiczny” rozpoczyna się na I roku po  

II semestrze, w wymiarze 6 tygodni, co stanowi 120 godzin zajęć praktycznych 

(praktyka kierunkowa) oraz na II roku, w wymiarze 6 tygodni, co stanowi kolejne 120 

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. Szczegółowe zadania praktyki kierunkowej  
W trakcie praktyki należy zapoznać się z następującymi zagadnieniami w danej firmie: 

 Organizacją firmy – jej strukturą i systemem zarządzania, 

 Majątkiem i funduszem firmy, 

 Otoczeniem zewnętrznym firmy – współpracą i zależnością, 

 Trybem podejmowania decyzji, 

 Polityką zatrudniania w firmie, 

 Trybem zatrudniania i zwalniania pracowników, 

 Prawami i obowiązkami pracowników, 

 Obiegiem dokumentów w firmie – instrukcja obiegu dokumentów, 

 Rodzajem dokumentów, systemem ich tworzenia, przyjmowaniem kontroli, 

 Formami i metodami ewidencji księgowej stosowanej w firmie, 

 Zasadami, formami i metodami rozliczeń wewnętrznych, 

 Zasadami, formami i metodami rozliczeń zewnętrznych, 

 Ustalaniem wyniku finansowego, 

 Sprawozdawczością finansową firmy, 

 Źródłami informacji stanowiącymi podstawę analizy w firmie, 

 Trybem, rodzajem, metodami i organizacją analizy w firmie, 

 Marketingiem w firmie. 

 

b. Zakres praktyki specjalnościowej  

 Podczas praktyki student/studentka powinien poznać i realizować zadania z następującego 

zakresu:  

 Organizacji i realizacji ochrony fizycznej osób i obiektów; 



 Organizacji i przebiegu służby patrolowo – dochodzeniowej w Policji, Straży 

Granicznej, ABW, CBA, Państwowej Straży Pożarnej, Krajowej Administracji 

Skarbowej, Służby Więziennej, Strażach Ochrony Kolei;  

 Organizacji i działania agencji detektywistycznych/wywiadowni; 

 Analizy stanu potencjalnych zagrożeń oraz aktualnego i perspektywicznego stan 

bezpieczeństwa obiektów; 

 Prowadzenia analizy i podejmowania działania; 

 Podejmowania decyzji w zakresie zarządzania kryzysowego; 

 Prowadzenia dokumentacji dot. przebiegu i wyników działań ochronnych oraz 

sporządzanie planów ochrony obszarów, obiektów i urządzeń podlegających 

obowiązkowej ochronie; 

 Wykrywania niezbędnych czynności informacyjno - organizacyjnych oraz 

zabezpieczenia miejsca po zaistniałym zdarzeniu (przestępstwie); 

 Organizowania i realizacji konwojowania wartości pieniężnych oraz innych 

przedmiotów wartościowych lub niebezpiecznych (jako asysta); 

 Przeprowadzenia instruktażu służb ochronnych; 

 Dyżurowania w Centrum Monitorowania Sygnałów Alarmowych (2 – 3 dyżury 

podczas praktyki); 

 Poznawania metodyki zdobywania i przetwarzania informacji dot. zleconych 

czynności detektywistycznych; 

 Obserwowania 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, Krajowej Administracji Skarbowej, Służby Więziennej, 

Służb Ochrony Kolei, żołnierza Wojska Polskiego oraz strażnika miejskiego  

i pracownika ochrony; 

 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; 

 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 2016 r.  

 


