
 
 

 
 

Załącznik nr 1  

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

Część 3A: Pracownia praktyczna – Odpowiedzialność karna i dyscyplinarna 

funkcjonariuszy 

Cel zajęć: Głównym założeniem i celem przedmiotu jest poznanie przez studentów obszaru 
wiedzy z zakresu odpowiedzialności karnej i dyscyplinarnej funkcjonariuszy służb mundurowych 
m.in. Policji, SG, KAS, PSP. Celem przedmiotu jest również poznanie przez studentów przewinień 
dyscyplinarnych polegających na naruszeniu dyscypliny służbowej lub nieprzestrzeganiu zasad etyki 
zawodowej, co pozwoli im uzyskać ́ niezbędną wiedze ̨ w zakresie przedmiotu. Celem zajęć 
dydaktycznych jest także wykształcenie u studentów umiejętności samodzielnej analizy aktów 
prawnych, a także potrzebnej w pracy funkcjonariusza systematyczności, rzetelności oraz standardów 
etycznego postępowania. Poznanie mechanizmów postępowania dyscyplinarnego pozwoli 
studentowi spojrzeć na przedmiotową problematykę również pod kątem społecznego oddziaływania 
tych postępowań. 

Szczegółowe efekty nauczania: 
-  Student zna i rozumie podstawowe pojęcia oraz zasady postępowania dyscyplinarnego.  

- Student ma wiedze ̨ teoretyczna ̨ pozwalającą mu na prawidłowe zastosowanie norm prawnych  
z zakresu postępowania dyscyplinarnego.  

-  Student potrafi wskazać akty prawne oraz konkretne przepisy dotyczące odpowiedzialności karnej i 
dyscyplinarnej funkcjonariuszy. 

-   Student potrafi wykorzystywać ́ wiedze ̨ teoretyczną do rozwiazywania zagadnień praktycznych.  

- Student ma umiejętności wykorzystania zdobytej wiedzy do samokształcenia i doskonalenia 
zdobytych umiejętności.  

-  Student jest świadomy poziomu swojej wiedzy i jest gotów do jej podnoszenia. 

 

Zakres tematyczny zajęć:  

1. Istota odpowiedzialności dyscyplinarnej funkcjonariuszy. 
2. Znaczenie stosowania przepisów kodeksu postępowania karnego do postępowania 

dyscyplinarnego. 
3. Odpowiedzialność karna a odpowiedzialność dyscyplinarna.  
4.  Przedawnienie karalności przewinienia dyscyplinarnego. Przypadek mniejszej wagi, 

rozmowa dyscyplinująca. 
5. Struktury organizacyjne wybranych służb mundurowych w zakresie prowadzenia 

postępowań dyscyplinarnych i rozpatrywanie skarg i wniosków.  
6. Przebieg postępowania. Okoliczności wpływające na zaostrzenie i złagodzenie kary. 
7. Obowiązki funkcjonariusza w związku z popełnieniem bądź powzięciem informacji 

o popełnieniu czynu zabronionego. 
8. Zawieszenie funkcjonariusza w obowiązkach służbowych. 
9. Zwolnienie policjanta ze służby w związku z popełnieniem przestępstwa 

oraz z innych przyczyn. 
10. Utrata uposażenia emerytalnego w związku z prawomocnym skazaniem. 

 
 

Liczba uczestników zajęć praktycznych – około 15 osób/gr. 

    



 
 

 
 

Termin realizacji usługi: semestr letni w roku akademickim 2021/2022 r.  

zajęcia będą prowadzone w okresie od marca 2022 do września 2022 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 dodatkowych zajęć organizowanych z praktykami, służących lepszemu 

przygotowaniu absolwentów do wejścia na rynek pracy w ramach przedmiotu: „Pracownia 

praktyczna – Odpowiedzialność karna i dyscyplinarna funkcjonariuszy” dla studentów studiów 

stacjonarnych II i III roku I stopnia i II roku II stopnia na kierunku Bezpieczeństwo Wewnętrzne 

Wyższej Szkoły Prawa i Administracji Rzeszowskiej Szkoły Wyższej z siedzibą w Rzeszowie, 

 

w formie pracowni praktycznej - w łącznym wymiarze 135 godzin, w dziewięciu grupach po 15 

godzin w każdej grupie,  

 

w tym: 

 

L.p. Temat zajęć Liczba godzin 

1. Istota odpowiedzialności dyscyplinarnej funkcjonariuszy. 2 

2. 
Znaczenie stosowania przepisów kodeksu postępowania karnego postępowania 
dyscyplinarnego. 

2 

3. Odpowiedzialność karna a odpowiedzialność dyscyplinarna. 2 

4. 
 Przedawnienie karalności przewinienia dyscyplinarnego. Przypadek mniejszej 
wagi, rozmowa dyscyplinująca. 

2 

5. 
Struktury organizacyjne wybranych służb mundurowych w zakresie prowadzenia 
postępowań dyscyplinarnych i rozpatrywanie skarg i wniosków.  

2 

6. 
Przebieg postępowania. Okoliczności wpływające na zaostrzenie i złagodzenie 
kary. 

1 

7. 
Obowiązki funkcjonariusza w związku z popełnieniem bądź ́ powzięciem 
informacji o popełnieniu czynu zabronionego. 

1 

8. Zawieszenie funkcjonariusza w obowiązkach służbowych. 1 

9. 
Zwolnienie policjanta ze służby w związku z popełnieniem przestępstwa 
oraz z innych przyczyn. 

1 

10. Utrata uposażenia emerytalnego w związku z prawomocnym skazaniem 1 

 

Warunki prawidłowej realizacji Przedmiotu Zamówienia, opis sposobu obliczenia ceny oferty oraz 
zasady rozliczania Przedmiotu Zamówienia:  
Szczegółowo zostały określone w ZAPYTANIU OFERTOWYM. 
 
Wymagania w stosunku do wykładowców: 
Szczegółowo zostały określone w Zapytaniu ofertowym. 


