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Społecznego

Nazwa przedmiotu

Prawo karne wykroczeń – wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu

Kod ECTS

10.4.0466
Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot

null
Studia

wydział kierunek poziom pierwszego stopnia
Wydział Prawa i
Administracji

Administracja forma niestacjonarne (zaoczne)
moduł

specjalnościowy ogólnoadministracyjna, administracja bezpieczeństwa publicznego

specjalizacja wszystkie

Nazwisko osoby prowadzącej (osób prowadzących)

dr Paweł Petasz
Formy zajęć, sposób ich realizacji i przypisana im liczba godzin
Formy zajęć

Wykład
Sposób realizacji zajęć

zajęcia w sali dydaktycznej
Liczba godzin

Wykład: 20 godz.

Liczba punktów ECTS

2
Wykład 20 h - 0,5 ECTS

Konsultacje 30 h - 1 ECTS

Praca własna studenta 10 h - 0,5 ECTS

Cykl dydaktyczny

2018/2019 letni
Status przedmiotu

obowiązkowy

Język wykładowy

polski
Metody dydaktyczne

Wykład problemowy-
Wykład z prezentacją multimedialną-

Forma i sposób zaliczenia oraz podstawowe kryteria oceny lub
wymagania egzaminacyjne
Sposób zaliczenia

Zaliczenie na ocenę
Formy zaliczenia

ustalenie oceny zaliczeniowej na podstawie ocen cząstkowych
otrzymywanych w trakcie trwania semestru

Podstawowe kryteria oceny

• Obecność na zajęciach,
• Opanowanie materiału prezentowanego w czasie zajęć

Sposób weryfikacji założonych efektów kształcenia

Wszystkie założone efekty kształcenia weryfikowane podczas zajęć oraz zaliczenia przedmiotu.
Określenie przedmiotów wprowadzających wraz z wymogami wstępnymi

A. Wymagania formalne
Brak.
B. Wymagania wstępne
Brak.

Cele kształcenia

Przyswojenie podstawowych pojęć z zakresu bezpieczeństwa i porządku prawnego.
Przyswojenie i zrozumienie przez studentów ogólnych zasad polskiego prawa karnego wykroczeń; zrozumienie i przyswojenie siatki pojęciowej
prawa wykroczeń i swobodne poruszanie się po niej, a także nabycie umiejętności aplikacji wiedzy teoretycznej do rozwiązywania podstawowych
problemów praktycznych.

Treści programowe

1. Ogólne zagadnienia prawa wykroczeń, prawo wykroczeń na tle pozostałych gałęzi prawa karnego.
2. Historyczna ewolucja prawa wykroczeń.
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3. Podstawowe instytucje prawa wykroczeń, zasady odpowiedzialności, przesłanki odpowiedzialności, Struktura przestępstwa i wykroczenia.
Związek przyczynowy. Formy popełniania czynu zabronionego. Wyłączenie odpowiedzialności za wykroczenia. Kontratypy. Zawinienie oraz
wyłączenie winy. Szkodliwość społeczna
i jej stopniowanie. Zbieg przestępstw i zbieg wykroczeń. Zbieg przepisów ustawy.
4. Kary i środki karne w prawie wykroczeń. Środki probacyjne. Zaniechanie ukarania sprawcy. Sądowy wymiar kary. Zmiana kary orzeczonej. Środki
zabezpieczające. Abolicja, amnestia, ułaskawienie. Przedawnienie. Zatarcie skazania.
5. Bezpieczeństwo i porządek publiczny, jako przedmiot ochrony w prawie wykroczeń.
6. Wybrane wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu i porządkowi publicznemu (porządek publiczny, bezpieczeństwo w komunikacji, bezpieczeństwo
p - poż, bezpieczeństwo imprez masowych, ochrona osób i mienia, usługi detektywistyczne, prawo lotnicze, wodne,
7. System organów ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego (Policja, straże miejskie i gminne, straż pożarna, agencje rządowe, prokuratura,
sądy).

Wykaz literatury

Literatura wykorzystywana podczas zajęć:
1. J. Bafia, D. Egierska, I. Śmietanka, Kodeks wykroczeń. Komentarz, 2. wyd., Warszawa 1980,
2. T. Bojarski, Polskie prawo wykroczeń. Zarys wykładu, Warszawa 2005,
3. T. Bojarski, A. Michalska-Warias, J. Piórkowska-Flieger, M. Szwarczyk, Kodeks wykroczeń. Komentarz, Warszawa 2007,
4. M. Bojarski, Z. Świda, Podstawy materialnego i procesowego prawa o wykroczeniach, wydanie III zmienione, Wydawnictwo Uniwersytetu
Wrocławskiego, Wrocław 2002,
5. T. Grzegorczyk, A. Gubiński, Prawo wykroczeń, Warszawa 1995
6. W. Kotowski, B. Kurzępa, Wykroczenia pozakodeksowe. Komentarz., LexisNexis, 2008
7. A. Marek, Prawo wykroczeń (materialne i procesowe), 4. wydanie, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2008.
Literatura studiowana samodzielnie przez studenta:
j.w.
Literatura uzupełniająca:
1. K. Grosicka, L. Grosicki, P. Grosicki, Organizacja i kierowanie instytucjami bezpieczeństwa wewnętrznego państwa, 2013
2. A. Marek, Prawo karne, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2011,
3. J. Skupiński, Model polskiego prawa w sprawach o wykroczenia, Warszawa 1974
4. J. Warylewski: Prawo karne. Część ogólna, Warszawa 2013,
5. J. Wolanin, Zarys teorii bezpieczeństwa obywateli, ochrona ludności na czas pokoju., Warszawa 2005.

Efekty kształcenia
(obszarowe i kierunkowe)

Wiedza

Wiedza teoretyczna związana z zapobieganiem i zwalczaniem zagrożeń
bezpieczeństwa publicznego za pomocą instrumentów prawno karnych, ze
szczególnym uwzględnieniem prawa wykroczeń.

Umiejętności

Zastosowanie posiadanej wiedzy dot. z zapobiegania i zwalczania zagrożeń
bezpieczeństwa publicznego za pomocą instrumentów prawno karnych, ze
szczególnym uwzględnieniem prawa wykroczeń.

Kompetencje społeczne (postawy)

Student zachowuje krytycyzm w wyrażaniu opinii, dyskutuje, zachowuje otwartość
na zdobywanie wiedzy z różnych dziedzin w zakresie funkcjonowania
bezpieczeństwa publicznego, pracuje samodzielnie, wykazuje kreatywność w
rozwiązywaniu konfliktów, pracuje w zespole, troszczy się o dobro wspólne,
angażuje się w tworzenie społeczeństwa obywatelskiego, przestrzega poczynionych
ustaleń, jest wrażliwy na ludzką krzywdę, dąży do rozwiązania, a nie rozstrzygania
konfliktów społecznych.

Kontakt

http://prawo.ug.edu.pl/pracownik/2295/pawel_petasz

Prawo karne wykroczeń – wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu #10.4.0466 | ce5583505011804b4fbc264f8938ab6e | Strona 2 z 2


