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Podsumowanie 

Pozycja prawa Milicji w systemie organów PRL.
Wst p do bada  politologicznych

Kultura Bezpiecze stwa: Nauka – 
Praktyka – Refleksje nr 20

Bezpiecze stwo Pracy, 2013/7
Historia pa stwa i prawa Polski do po owy XV wieku.

Psychologia Kryminalistyczna, wydanie III wydawnictwo LexisNexis
Ustawa o Policji. Komentarz praktyczny, Wyd. Wolters Kluwer Polska – ABC

Policja

, 
Podstawowe zasady bezpiecznej s u by funkcjonariusza policji



Prowadzenie wywiadów

Bezpiecze stwo Wewn trzne Pa stwa Wybrane Zagadnienia
Administracja porz dku i bezpiecze stwa publicznego Zagadnienia prawno-ustrojowe

Historia Policji w Polsce od X wieku do wspó czesno ci, Wydawnictwo Akademickie i 
Profesjonalne

Metodologiczne i filozoficzne podstawy politologii. Zarys wyk adu

Instytucje bezpiecze stwa narodowego
wyd. III

Bezpiecze stwo i porz dek publiczny: historia, teoria, praktyka

Policja gda ska na przestrzeni wieków: wybrane zagadnienia
Przest pczo  zorganizowana w Polsce i jej zwalczanie.

Zakres i formy post powania przygotowawczego
Policja

Czynno ci operacyjno-rozpoznawcze. Aspekty kryminalistyczne i prawnodowodowe.

Ustrój i organizacja Policji 
w Polsce oraz jej funkcje i zadania w ochronie bezpiecze stwa i porz dku.
Ustawa z dnia 10 czerwca 2016 r. o dzia aniach antyterrorystycznych
Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji

Ustawa z dnia 6 czerwca 1997r. Kodeks Karny 
Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r Kodeks Post powania Karnego 

26. Ustawa z dnia 24 sierpni a2001 r. kodeks post powania w sprawach o wykroczenia
 

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym
Ustawa z 5 lipca 1990 roku – Prawo o zgromadzeniach
Ustawa z 21 maja 1999 roku o broni i amunicji

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
Zarz dzenie Komendanta G ównego Policji Nr 1041 z dnia 28 wrze nia 2007 roku w sprawie szczegó owych zasad 
organizacji i zakresu dzia ania komend, komisariatów i innych jednostek organizacyjnych Policji

Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdzia aniu narkomanii

Ustawa z dnia 24 maja 2013r. o rodkach przymusu bezpo redniego i broni palnej

Regulamin Komendy Miejskiej Policji w Gda sku z dni a10 marca 2009 r
Regulamin Organizacyjny Komendy Rejonowej Policji w Gda sku
Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o administracji rz dowej w województwie
Regulamin organizacyjny Komendy Wojewódzkiej Policji w Gda sku z dnia 24 grudnia 2015r


