
 
 

 
 

Załącznik nr 1  
 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 
 
Część 5.5:  Etyka zawodowa funkcjonariuszy - warsztaty 
 
Cel zajęć:  
 

 Celem nauczania przedmiotu „Etyka zawodowa funkcjonariuszy” jest prezentacja zasad etyki 
zawodowej funkcjonariusza publicznego, ze szczególnym uwzględnieniem funkcjonariuszy służb 
mundurowych. W ramach przedmiotu student opanuje wiedzę dotycząca zasad etyki zawodowej jako 
cechy charakterystycznej zawodów zaufania publicznego. Pozna zasady klasyfikacji zawodów 
zaufania publicznego i będzie umiał wyodrębnić na ich tle zawód funkcjonariusza oraz jego role 
polegające na wykonywaniu władzy publicznej w imieniu i na rachunek Państwa albo jednostki 
samorządu terytorialnego. W ramach zajęć student uzyska wiedzę w zakresie prawnego statusu 
funkcjonariusza publicznego. Jednym z omawianych zagadnień będzie źródło obowiązku 
przestrzegania zasad etyki zawodowej, w postaci ślubowania służbowego lub przysięgi wojskowej. 
Pozna katalog zasad etyki zawodowej funkcjonariusza. Student zaznajomi się z trudnościami 
interpretacyjnymi wynikającymi z natury norm etycznych, jako reguł postępowania o charakterze 
pozaprawnym, zbliżonych do norm moralnych, religijnych lub zwyczajowych. Zaprezentowane 
zostaną również następstwa prawne niedopełnienia obowiązków wynikających z norm etyki 
zawodowej funkcjonariusza oraz ich podział na umyślne i nieumyślne niedopełnienia. Ponadto pozna 
dwa konkretne rozwiązania, w odniesieniu do treści zasad etyki zawodowej funkcjonujących w Policji 
oraz w Państwowej Straży Pożarnej. 
 Po zaliczeniu przedmiotu student bez problemu potrafił będzie wymienić zasady etyki 
zawodowej funkcjonariusza publicznego, ponadto zdolny będzie do opisania zasad klasyfikacji 
zawodów zaufania publicznego. W wyniku zaliczenia przedmiotu student będzie potrafił wyróżnić 
rolę zawodu funkcjonariusza w wykonywaniu władzy publicznej. Będzie biegle poruszał się 
w tematyce statusu prawnego funkcjonariusza publicznego, będzie znał źródło przestrzegania przez 
niego zasad etycznych (ślubowanie). Student bez trudu przedstawi katalog zasad etyki zawodowej 
funkcjonariusza, trudności interpretacyjne niektórych norm oraz następstwa prawne niedopełniania 
obowiązków wynikających z norm etyki zawodowej. Będzie też w stanie wykazać różnice pomiędzy 
rozwiązaniami w zakresie zasad etyki zawodowej na przykładzie Policji i Straży Pożarnej. 
 
Zakres tematyczny zajęć:  
 
1. Podstawy wykonywania zawodu zaufania publicznego. 
2. Ukazanie prawnego status funkcjonariusza publicznego. 
3. Przedstawienie roty ślubowania służbowego jako źródło odpowiedzialności etycznej. 
4. Charakter jurydyczny i moralny zasad etycznych adresowanych do funkcjonariuszy publicznych. 
5. Katalog zasad etycznych funkcjonariusza. 
6. Przepisy wewnętrzne odsyłające do etyki i deontologii zawodowej. 
7. Odpowiedzialność dyscyplinarna jako system sankcjonowania norm etycznych. 
8. Standardy etyczne funkcjonariusza na przykładzie służby w Policji i Państwowej Straży Pożarnej. 
 
 
Liczba uczestników zajęć warsztatowych – około 15 osób/gr.   
    
 
Termin realizacji usługi: semestr letni w roku akademickim 2019/2020 r.  
zajęcia będą prowadzone w okresie od marca 2020 do września 2020 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  „Etyka zawodowa funkcjonariuszy” dla studentów  
i studentek I roku studiów stacjonarnych, kształcących się na studiach II stopnia na kierunku 
Bezpieczeństwo Wewnętrzne. 

 
w formie warsztatów - w łącznym wymiarze 40 godzin, w 2 grupach po 20 godzin w każdej grupie. 

 
W tym: 

 
L.p. Temat zajęć Liczba godzin 

1.  

Prezentacja zagadnień będących podstawą przedmiotu. 
Pojęcie  etyki  i  moralności.  Rozwój  myśli  etycznej.  
Etyka  w  aspekcie  praktycznego działania. Pojęcie 
funkcjonariusza publicznego i osoby pełniącej funkcję 
publiczną. 
Podstawy wykonywania zawodu zaufania publicznego. 

2 

2.  

Status prawny funkcjonariusza publicznego. 
Uregulowania prawne z zakresu etyki służby publicznej 
w Polsce, w tym zasada jawności działań administracji 
publicznej, prawo do informacji publicznej. Analiza 
wybranych przepisów. 

3 

3.  Ukazanie roty ślubowania służbowego jako źródła 
odpowiedzialności etycznej. 2 

4.  Charakter jurydyczny i moralny zasad etycznych 
adresowanych do funkcjonariuszy publicznych. 3 

5.  Przedstawienie katalogu zasad etycznych 
funkcjonariusza. 1 

6.  Analiza przepisów wewnętrznego kierownictwa 
odsyłających do etyki i deontologii zawodowej. 3 

7.  Przedstawienie odpowiedzialności dyscyplinarnej jako 
systemu sankcjonowania norm etycznych. 3 

8.  
Rozwiązania prawne w zakresie standardów etycznych 
funkcjonariusza na przykładzie służby w Policji  
i Państwowej Straży Pożarnej. 

2 

9.  

Geneza i rozwój Policji w Polsce. Organy Policji  
w terenie. Historia polskiego aparatu bezpieczeństwa, 
szczególnie od 1989 roku do chwili obecnej. Struktura 
organizacji Policji. Zadania i kompetencje Policji. Policja 
- struktura, zadania, specyfika pracy funkcjonariusza. 

1 

 
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. 
 
 
 

 


