
 
 

 
 

Załącznik nr 1  
 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

 
Część 4.1A:  Bezpieczeństwo komunikacyjne – ćwiczenia 

 

Cel zajęć:  
 
Celem przedmiotu jest poznanie specyfiki bezpieczeństwa drogowego oraz przepisów prawa ruchu 
drogowego stosowanego w praktyce zarówno przez policję, jak i innych uczestników ruchu 
drogowego. Studenci kierunku administracja będą mogli zapoznać się szczegółowo z aktualnie 
obowiązującymi przepisami prawa ruchu drogowego również w oparciu o przykłady. Celem 
przedmiotu będzie nadto pokazanie, jak prawidłowo zachować się na drodze zarówno w ruchu 
kołowym jak i pieszym. Przedstawione zostaną zasady transportu drogowego. Omówione zostaną 
również naruszenia związane z przekraczaniem czasu pracy przez kierowców wykonujących transport 
drogowy i skutki tych naruszeń. Ponadto studenci poznają zasady przewozu towarów niebezpiecznych 
i ich wpływ na bezpieczeństwo drogowe.  
Przedmiot swoim zakresem będzie obejmował w szczególności zapoznanie z działaniem na rzecz 
bezpieczeństwa ruchu drogowego, w tym zapoznanie się z szeroko pojętymi zasadami ruchu 
drogowego, z uwzględnieniem oznaczeń w ruchu drogowym, zasadami ruchu pieszych i ruchu 
pojazdów. W ramach zajęć przedstawione zostaną uprawnienia policji podczas kontroli w ruchu 
drogowym. Nadto omówione zostaną przypadki zatrzymania uprawnień i ich zwracanie przez policję, 
jak i inne organy. W ramach przedmiotu omówione zostaną również obowiązki i uprawnienia 
uczestników ruchu drogowego. Na przykładach przedstawione zostaną rodzaje zdarzeń drogowych, 
oraz omówione zostaną przypadki nieprzestrzegania przepisów ruchu drogowego, co rodzi środki 
represyjne z możliwością nakładania punktów karnych według obowiązującego taryfikatora, jak i 
ukarania np. karą grzywny. Studenci poznają też najczęściej popełniane naruszenia związane z 
przekraczaniem czasu pracy przez kierujących pojazdami oraz zapoznają się z zasadami przewozu 
towarów niebezpiecznych i wymogami związanymi z oznakowaniem tych towarów. Student zapozna 
się z przepisami Ustawy Prawo o ruchu drogowych i w prawidłowy sposób wykorzysta wiedzę w 
zakresie zasad panujących w ruchu lądowym, tak pieszym, jak i kołowym. Nabędzie wiedzę w zakresie 
przebiegu kontroli ruchu drogowego, będzie potrafił ocenić, kiedy policjant, czy też inny organ będzie 
mógł zatrzymać prawo jazdy lub pozwolenie, a nadto w jakich przypadkach może zostać cofnięte 
uprawnienie do kierowania pojazdami, a kiedy takie uprawnienie może zostać przywrócone. Będąc 
uczestnikiem ruchu student będzie potrafił odróżnić, kiedy dojdzie do wykroczenia, a kiedy będzie 
miał do czynienia z przestępstwem drogowym, kwalifikowanym w oparciu o przepisy prawa karnego. 
Student będzie umiał wskazać najczęściej popełniane naruszenia związane z czasem pracy kierowcy. 
Będzie znał zasady znakowania pojazdów przewożących towary niebezpieczne oraz mogące wystąpić 
zagrożenia związane z nieprawidłowym przewozem tych towarów. Wiedzę w tym zakresie student 
nabędzie na podstawie omówionych przykładów. 
 
Zakres tematyczny zajęć: 
1. Pojęcia i zasady ruchu drogowego.  
2. Oznaczenia w ruchu drogowym – znaki drogowe.  
3. Uprawnienia policjanta podczas kontroli drogowej.  
4. Prawa i obowiązki uczestników ruchu drogowego.  
5. Metodyka badania miejsca zdarzenia drogowego.  
6. Badanie stanu trzeźwości podstawy prawne i metodyka.  
7. Omówienie wybranych wykroczeń przeciwko bezpieczeństwu i porządkowi w komunikacji.  
8. Omówienie wybranych przestępstw przeciwko bezpieczeństwu i porządkowi w komunikacji.  
9. Zasady kontroli transportów towarów niebezpiecznych.  
10. Realizacja zasad wykonywania transportu drogowego w praktyce.  
 



 
 

 
 

Liczba uczestników zajęć ćwiczeniowych – około 15 osób/gr.   
 
Termin realizacji usługi: semestr letni w roku akademickim 2020/2021 r.  
zajęcia będą prowadzone w okresie od marca 2021 do września 2021 roku w godzinach 9.00 – 19.00. 
 
Miejsce świadczenia usługi:  Wyższa Szkoła Prawa i Administracji Rzeszowska Szkoła Wyższa  

z siedzibą w Rzeszowie, ul. Cegielniana 14, 35-310 Rzeszów 
 
Zakres usługi:  

Usługa obejmuje: 
Prowadzenie zajęć w ramach przedmiotu  „Bezpieczeństwo komunikacyjne” dla studentów 
i studentek III roku studiów stacjonarnych, kształcących się na studiach I stopnia na kierunku 
Bezpieczeństwo Wewnętrzne,  

 
w formie:  
ćwiczeń - w łącznym wymiarze 50 godzin, w 5 grupach, po 10 godzin  w każdej grupie 
 
W tym: 

 

L.p. Temat zajęć Liczba godzin 

1. Pojęcia i zasady ruchu drogowego.  1 

2. Oznaczenia w ruchu drogowym – znaki drogowe. 1 

3. Uprawnienia policjanta podczas kontroli drogowej. 1 

4. Prawa i obowiązki uczestników ruchu drogowego. 1 

5. Metodyka badania miejsca zdarzenia drogowego. 1 

6. Badanie stanu trzeźwości podstawy prawne i metodyka. 1 

7. 
Omówienie wybranych wykroczeń przeciwko  bezpieczeństwu  
i porządkowi w komunikacji. 

2 

9. Zasady kontroli transportów towarów niebezpiecznych. 1 

10. 
Realizacja zasad wykonywania transportu   
drogowego w praktyce. 

1 

 
Warunki prawidłowej realizacji Przedmiotu Zamówienia, opis sposobu obliczenia ceny oferty oraz 
zasady rozliczania Przedmiotu Zamówienia:  
Szczegółowo zostały określone w częściach  XI i XII ZAPYTANIA OFERTOWEGO. 
 
Wymagania w stosunku do wykładowców: 
Szczegółowo zostały określone w Zapytaniu ofertowym. 
 
 
 


