
Wydział: Nauk Ścisłych, Przyrodniczych i Technicznych 

Nazwa studiów: Zarządzanie ochroną osób i mienia 

Dla kogo? Studia przeznaczone są dla osób zamierzających wykonywać zadania 

kwalifikowanego pracownika ochrony fizycznej, a także dla osób zajmujących 

się zawodowo bezpieczeństwem, w tym procesami organizacji i zarządzania 

zasobami ludzkimi. 

W szczególności studia skierowane są do: 

 pracowników ochrony chcących uzyskać wpis na listę kwalifikowanych 

pracowników ochrony fizycznej; 

 kadry kierowniczej podmiotów realizujących zadania w zakresie ochrony 

osób i mienia; 

 obecnych i byłych funkcjonariuszy służb mundurowych planujących w 

przyszłości realizować zadania w zakresie ochrony osób i mienia i pełnić 

funkcje kierownicze w tym zakresie; 

 audytorów, lub osób planujących w przyszłości realizować audyty w 

zakresie ochrony osób i mienia; 

 pozostałych osób zainteresowanych tematyką ochrony osób i mienia. 

Jakie kwalifikacje/ 

uprawnienia po 

studiach? 

Absolwenci po ukończeniu studiów otrzymują: 

 Świadectwo Ukończenia Studiów Podyplomowych wydane przez 

Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w 

Częstochowie; 

 Zaświadczenie potwierdzające odbycie szkolenia zgodnego z wymogami 

Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 18 grudnia 2013 r. 

w sprawie wymagań w zakresie szkoleń i kursów potwierdzających 

przygotowanie teoretyczne i praktyczne w zakresie wyszkolenia 

strzeleckiego, samoobrony, technik interwencyjnych oraz znajomości 

przepisów prawa związanych z wykonywaniem ochrony osób i mienia, 

Umożliwiające ubieganie się o wpis na listę kwalifikowanych 

pracowników ochrony fizycznej, zgodnie z ustawą z dnia 22 sierpnia 1997 

r. o ochronie osób i mienia. 

Liczba punktów ECTS: 30 

Liczba godzin: 290 

Czy program obejmuje 

praktyki? 

Program nie przewiduje praktyki. 

Skrócony opis oferty Celem studiów jest przygotowanie słuchaczy do pracy w zakresie zarządzania 

ochroną osób i mienia oraz uzyskanie zaświadczenia umożliwiającego 

ubieganie się o wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej, 

zgodnie z ustawą z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia. 

Uczestnicy studiów zdobędą kwalifikacje do wykonywania nałożonych na nich 



obowiązków w zakresie objętym programem studiów, a nabyta wiedza 

przyczyni się to do zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa 

ochranianych przez nich osób i mienia. 

Program studiów obejmuje następujące bloki tematyczne: 

 Zagadnienia dotyczące ochrony osób i mienia; 

 Wybrane zagadnienia prawa karnego, prawa wykroczeń i prawa karnego 

procesowego; 

 Wybrane zagadnienia prawa cywilnego i prawa pracy; 

 Wybrane zagadnienia psychologii; 

 Etyka pracownika ochrony; 

 Zasady udzielania pomocy przedlekarskiej; 

 Taktyka wykonywania zadań ochrony mienia; 

 Samoobrona; 

 Taktyka wykonywania zadań ochrony osób; 

 Logistyka w bezpieczeństwie; 

 Wybrane zagadnienia organizacji i zarządzania; 

 Wybrane zagadnienia terroryzmu i cyberprzestępczości; 

 Budowa i zasady działania broni palnej; 

 Zasady bezpiecznego obchodzenia się z bronią palną; 

 Techniki posługiwania się bronią palną; 

 Techniki interwencyjne; 

 Seminarium. 

Wymogi związane z 

ukończeniem studiów: 

Warunkiem koniecznym ukończenia studiów podyplomowych „Zarządzanie 

ochroną osób i mienia" jest uzyskanie wszystkich założonych efektów 

kształcenia, z czym wiąże się: 

  Uczestnictwo w zajęciach; 

  Zaliczenie na ocenę pozytywną wszystkich przedmiotów objętych 

programem studiów oraz pozytywne oceny ze wszystkich egzaminów 

przewidzianych w planie studiów; 

  Przygotowanie pracy końcowej i jej obrona. 

Warunki otrzymania 

świadectwa: 

Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych 

wydane przez Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w 

Częstochowie, zgodne z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w 

sprawie zasad i warunków podnoszenia kwalifikacji zawodowych i 

wykształcenia ogólnego dorosłych. 

Cena za semestr:  2300 zł (studia trwają dwa semestry)  

Organizacja zajęć: Studia Podyplomowe „Zarządzanie ochroną osób i mienia” są prowadzone 

zgodnie z Regulaminem Studiów Podyplomowych obowiązującym na Uczelni. 

Studia trwają dwa semestry, łączny wymiar godzin – 290. Zajęcia prowadzone 

są w formie zjazdów sobota-niedziela wg zaplanowanego harmonogramu. W 

toku studiów słuchacze uzyskują wiedzę, umiejętności i kompetencje 

społeczne określone poprzez efekty kształcenia. Zajęcia będą prowadzone w 

postaci wykładów, konwersatoriów i laboratoriów. Wykładowcy stosują 



nowoczesne formy przekazu.  

Zajęcia dydaktyczne odbywać się będą w budynku Uniwersytetu 

Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie przy Al. 

Armii Krajowej 13/15, a także online na platformie Google.meet. Uczelnia 

dysponuje odpowiednią bazą dydaktyczną. 

Dane kontaktowe:  

adres, mail, telefon, 

strona www 

dr Jacek Copik – kierownik studiów 

e-mail: j.copik@ujd.edu.pl  

 

mgr Adrian Wasik  

e-mail: a.wasik@ujd.edu.pl 

 

mgr Magdalena Rychter 
al. Armii Krajowej 13/15  
budynek a, parter, pok. 8  
tel. 34 361 21 79 lub 34 361 49 18 wew. 148  
wnspt@ujd.edu.pl  
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