
 
 

 
 

          Załącznik nr 1  
SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

Część 4.12: „Pracownia praktyczna blok IV. Piony kontroli wewnętrznej w służbach 
mundurowych” 
 
Cel zajęć:  
Głównym założeniem i celem przedmiotu jest wyposażenie studenta w wiedzę nt. roli, zadań  
i praktycznych aspektów funkcjonowania jednostek organizacyjnych w poszczególnych służbach 
mundurowych odpowiadających za pion kontroli wewnętrznej. Nabyte podczas zajęć kompetencje 
pozwolą studentowi swobodnie rozróżniać mechanizmy kontroli działań funkcjonariuszy  
w odniesieniu do nadużywania uprawnień, niedopełnienia obowiązków służbowych, oraz rygorów 
podejmowania czynności operacyjno-rozpoznawczych w prowadzeniu czynności kontrolnych  
w szeregach danej formacji mundurowej. 
 
 
Studentom zostaną przedstawione zagadnienia dotyczące: zadań, misji i szczególnej roli 
funkcjonariuszy publicznych w odniesieniu do funkcjonariuszy służb mundurowych, ewentualne 
pola do występowania nadużyć uprawnień służbowych czy niedopełniania obowiązków służbowych 
oraz mechanizmy wykrywania nieprawidłowości w pionach spraw wewnętrznych w wybranych 
formacjach mundurowych. Studenci zapoznani zostaną zarówno ze strukturą organizacyjną pionów 
spraw wewnętrznych, zadaniami i dostępnymi formami prowadzenia działań przez te jednostki 
organizacyjne . Istotnym elementem będzie uwrażliwienie studentów, jako przyszłych kandydatów 
do służb mundurowych na znaczenie szczególnej misji wobec obywateli jaką pełnią funkcjonariusze 
służb oraz pokazanie mechanizmów kontrolnych.  
 
 
Szczegółowe efekty nauczania: 
- student zna model sprawowania kontroli wewnętrznej w służbach mundurowych (na szczeblu 
centralnym i regionalnym) 

- student identyfikuje znaczenie pojęcia funkcjonariusz publiczny oraz obowiązki wynikające  
z pełnienia misji publicznej 

- student jest świadomy odpowiedzialności jaką ponoszą funkcjonariusze służb mundurowych  
za niedopełnienie obowiązków lub nadużycie uprawnień służbowych 

- student identyfikuje zadania i formy podejmowanych czynności przez piosny kontroli wewnętrznej 
wybranych służb mundurowych 

 
Zakres tematyczny zajęć:  

1. Pojęcie funkcjonariusza publicznego w odniesieniu do funkcjonariuszy służb mundurowych 
2. Prawa i obowiązki funkcjonariuszy służb  mundurowych 
3. Przestępstwo nadużycia uprawnień/niedopełnienia obowiązków służbowych – podstawa 

prawa i aspekty praktyczne  
4. Charakterystyka pionów kontroli wewnętrznej wybranych największych służb 

mundurowych m.in.: Biuro Spraw Wewnętrznych Policji, Biuro Spraw Wewnętrznych 
Straży Granicznej, Żandarmeria Wojskowa   

5. Rodzaje i rygory prawne podejmowania czynności kontrolnych wobec funkcjonariuszy  
 

Liczba uczestników zajęć wykładowych – około 15 osób/gr. 

    

Termin realizacji usługi: semestr zimowy w roku akademickim 2020/2021r.  

zajęcia będą prowadzone w okresie od stycznia  2021 do lutego 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 „Pracownia praktyczna blok IV. Piony kontroli 

wewnętrznej w służbach mundurowych dla studentów i studentek III roku studiów 

stacjonarnych, kształcących się na studiach I stopnia  na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne,  

 

w formie pracowni praktycznej - w łącznym wymiarze 50 godzin, w pięciu grupach, po 10 

godzin  

w każdej. 

 

W tym: 

 

L.p. Temat zajęć Liczba godzin 

1. 
Pojęcie funkcjonariusza publicznego w odniesieniu do 

funkcjonariuszy służb mundurowych 
1  

2. Prawa i obowiązki funkcjonariuszy służb  mundurowych 1  

3. Misja funkcjonariusza służby mundurowej (rota ślubowania)  0,5  

4. 
Przestępstwo nadużycia uprawnień/niedopełnienia obowiązków 

służbowych – podstawa prawa i aspekty praktyczne  
1  

5. 

Charakterystyka pionów kontroli wewnętrznej wybranych 

największych służb mundurowych m.in.: Biuro Spraw 

Wewnętrznych Policji, Biuro Spraw Wewnętrznych Straży 

Granicznej, Żandarmeria Wojskowa   

3  

6. 
Rodzaje i rygory prawne podejmowania czynności kontrolnych 

wobec funkcjonariuszy służb mundurowych 
1  

7. Analiza case-study przykładów wybranych postępowań kontrolnych  
2,5  

 
 

Cena brutto za jedną godzinę (45 min.) zajęć indywidualnych, uwzględnia koszty pracy 
prowadzącego zajęcia tj.: opracowanie i utrwalenie indywidualnych autorskich tematów i zadań 
egzaminacyjnych oraz przeprowadzenie egzaminów/zaliczeń po zakończeniu zajęć, opracowanie  
i utrwalenie innych materiałów niezbędnych do właściwej realizacji przedmiotu zamówienia, 
dostarczonych do Zamawiającego zgodnie z zasadami obowiązującymi w Uczelni. 
Wynagrodzenie za zapewnienie Zamawiającemu odpowiednich praw własności intelektualnej, 
zawarte jest w wynagrodzeniu za wykonanie przedmiotu zamówienia, o ile w ramach realizacji 
dojdzie do powstania utworu w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. 
 
 

Wymagania w stosunku do wykładowców: 
Szczegółowo określone w Zapytaniu ofertowym. 
 
Sposób rozliczenia, płatności:  

Szczegółowo określone w Zapytaniu ofertowym. 


