
 
 

 
 

Załącznik nr 1  
 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

 
Część 4.5:  Wyszkolenie specjalne - ćwiczenia 

 

Cel zajęć:  
 

Celem przedmiotu jest wstępne i ogólne poznanie przez studentów funkcjonujących rozwiązań 
prawnych w zakresie stosowania środków przymusu bezpośredniego. Omawiane zagadnienia będą 
dotyczyły (Ustawa o Policji, Kodeks Karny, Kodeks Postępowania Karnego). Omówione zostaną:  

 Definicja ŚPB i warunki i zakazy i ich stosowania 
 Organy uprawnione do stosowania ŚBP w Polsce 

Dodatkowo na podstawie przedstawionych przez prowadzącego założeń praktycznych studenci w 
grupach uzasadnią zakres stopniowania oraz podstawy prawne stosowania ŚPB oraz poznają 
zasady użycia siły fizycznej jako środka przymusu bezpośredniego.  Studenci nabędą umiejętność 
stopniowania ŚPB oraz nabędą umiejętność uzasadnienia ich stosowania wskazując podstawy 
prawne oraz będą umieli sporządzić z ich użycia stosowaną dokumentację. Ćwiczenia na studiach 
stacjonarnych będą prowadzone w praktycznych formach dydaktycznych z uwzględnieniem pracy 
studentów w ramach analizy podejmowanych na zajęciach tematów. 
 

 
Zakres tematyczny zajęć: 

1. Jaka jest definicja i czym są Środki Przymusu Bezpośredniego? 
2. Podmioty uprawnione do używania lub wykorzystywania środków przymusu bezpośredniego i 

broni palnej. 
3. Podział i rodzaje środków przymusu bezpośredniego. 
4. Użycie a wykorzystanie śpb. 
5. Podstawowe pojęcia związane z użyciem lub wykorzystaniem środków przymusu 

bezpośredniego. 
6. Zasady użycia lub wykorzystania środków przymusu bezpośredniego. 
7. Przypadki użycia lub wykorzystania środków przymusu bezpośredniego. 
8. Zakazy użycia lub wykorzystania środków przymusu bezpośredniego. 
9. Czynności przed użyciem środków przymusu bezpośredniego. 
10. Czynności po użyciu środków przymusu bezpośredniego. 
11. Uprawnienia wybranych podmiotów do użycia i wykorzystania śpb. 

 
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  „Wyszkolenie specjalne” dla studentów i studentek III 
roku studiów stacjonarnych, kształcących się na studiach I stopnia na kierunku Bezpieczeństwo 
Wewnętrzne,  

 



 
 

 
 

w formie ćwiczeń - w łącznym wymiarze 100 godzin, w 5 grupach, po 20 godzin w każdej grupie 
 

W tym: 
 

L.p. Temat zajęć Liczba godzin 

1.  Jaka jest definicja i czym są Środki Przymusu Bezpośredniego? 1 

2.  
Podmioty uprawnione do używania lub wykorzystywania środków 
przymusu bezpośredniego i broni palnej. 

1 

3.  Podział i rodzaje środków przymusu bezpośredniego. 2 

4.  Użycie a wykorzystanie śpb. 2 

5.  
Podstawowe pojęcia związane z użyciem lub wykorzystaniem środków 
przymusu bezpośredniego. 

2 

6.  Zasady użycia lub wykorzystania środków przymusu bezpośredniego. 2 

7.  
Przypadki użycia lub wykorzystania środków przymusu 
bezpośredniego. 

2 

8.  Zakazy użycia lub wykorzystania środków przymusu bezpośredniego. 2 

9.  Czynności przed użyciem środków przymusu bezpośredniego. 2 

10.  Czynności po użyciu środków przymusu bezpośredniego. 2 

11.  Uprawnienia wybranych podmiotów do użycia i wykorzystania śpb. 2 

 
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. 
 


