
 
 

 
 

Załącznik nr 1  
 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 
 
Część 4.7.A:  Prawa i obowiązki funkcjonariuszy służb mundurowych - konwersatorium 
 
Cel zajęć:  
 
 Celem nauczania przedmiotu „Prawa i obowiązki służb mundurowych” jest zapoznanie studenta 
z podstawowymi pojęciami dotyczącymi ustawowej definicji funkcjonariusza publicznego. Nabędzie 
wiedzę w zakresie sytuacji nieuregulowanych przepisami prawa. Student zapozna się z zasadami 
etyki zawodowej funkcjonariusza publicznego, w tym o konieczności kierowania się zasadami 
współżycia społecznego. Pozna cele, istotę, prawa i obowiązki funkcjonariusza publicznego, aktualną 
strukturę instytucjonalną. W ramach przedmiotu student nauczy się posługiwania normami 
i regułami prawnymi w zakresie problematyki bezpieczeństwa wewnętrznego. Student zdobędzie 
wiedzę w zakresie stosowania środków przymusu bezpośredniego, w tym egzekwowania 
wymaganego prawem zachowania zgodnie z wydanym przez uprawnionego funkcjonariusza 
poleceniem, w tym odparcia bezpośredniego, bezprawnego zamachu na życie, zdrowie lub wolność.   
Dodatkowo student zdobędzie wiedzę dotyczącą historii powstania, struktury Policji, Straży 
Granicznej, Służby Ochrony Państwa wykonujących zadania związane z ochroną i bezpieczeństwem 
w Rzeczypospolitej Polskiej. 
 Po zaliczeniu przedmiotu student będzie posiadał wiedzę, która w przyszłości pozwoli mu na 
prawidłowe określenie podmiotu niektórych przestępstw znajdujących uregulowanie w Kodeksie 
karnym oraz stosowania nabytej wiedzy w odniesieniu do krajowych regulacji prawnych. Student 
będzie prawidłowo i sprawnie posługiwał się normami prawnymi w zakresie bezpieczeństwa 
wewnętrznego. Będzie potrafił przedstawić i omówić genezę, cel, istotę, prawa i obowiązki 
poszczególnych służb mundurowych, wskazać podobieństwa i różnice wybranych jednostek 
mundurowych. Wynikiem kształcenia będzie również umiejętność kształtowania etosu zawodowego 
i świadomość w zakresie szczególnej roli funkcjonariuszy publicznych w odniesieniu do zachowania 
zgodnego z normami moralnymi. Student będzie potrafił wykazać różnice pomiędzy rozwiązaniami 
w zakresie zasad etyki zawodowej na przykładzie Policji i Straży Granicznej. 
 
 
Zakres tematyczny zajęć:  

1. Funkcjonariusz publiczny – pojęcia podstawowe. 
2. Funkcjonariusze służb mundurowych- w aspekcie norm prawnych i moralnych. 
3. Rys historyczny polskiej Policji. 
4. Prawa i obowiązki funkcjonariuszy Policji. 
5. Regulacje prawne użycia środków przymusu bezpośredniego. 
6. Rys historyczny Straży Granicznej. 
7. Prawa i obowiązki Straży Granicznej. 
8. Zadania Służby Ochrony Państwa. 
9. Prawa i obowiązki Służby Ochrony Państwa. 
10. Realizacja zadań przez funkcjonariuszy a ochrona praw człowieka. 

 
 
Liczba uczestników zajęć konwersatoryjnych – około 30 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  „Prawa i obowiązki funkcjonariuszy służb 
mundurowych” dla studentów i studentek II roku studiów stacjonarnych, kształcących się na 
studiach I stopnia na kierunku Bezpieczeństwo Wewnętrzne,  

 
w formie konwersatoriów - w łącznym wymiarze 15 godzin, w 1 grupie. 

 
W tym: 

 
L.p. Temat zajęć Liczba godzin 

1. 

Wprowadzenie do przedmiotu. Ustawowa definicja 
funkcjonariusza publicznego, w aspekcie art. 115 
Kodeksu karnego. Określenie podmiotu wybranych 
przestępstw z art. 231, 246, 271 Kodeksu karnego. 

2 

2. 

Normy prawne i moralne. Zasady etyki zawodowej 
funkcjonariusza publicznego: zasada współżycia 
społecznego, uczciwości, rzetelności, poszanowania 
godności, przestrzegania i ochrony praw człowieka. 
Zasady odpowiedzialności funkcjonariusza 
publicznego. 

3 

3. 
Rozwiązania prawne w zakresie standardów 
etycznych funkcjonariusza na przykładzie służby  
w Policji i Straży Granicznej. 

1 

4. 
Rys historyczny Policji - rozwój, cele, istota, zadania  
i specyfika pracy.  Rys historyczny Straży Granicznej 
oraz Służby Ochrony Państwa. 

2 

5. Przedstawienie aktualnej struktury instytucjonalnej  
w Polsce. 1 

6. 

Omówienie regulacji i podstaw prawnych ochrony 
praw człowieka. Przedstawienie pojęć z zakresu praw 
człowieka oraz charakterystyka ze względu na 
podstawę etyczną i historyczną. 

2 

7. 
Obowiązujące instrumenty prawne oraz organizacje, 
które chronią i propagują prawa człowieka. 
Klasyfikacja i hierarchizacja instytucji. 

2 

8. Realizacja zadań funkcjonariuszy a ochrona praw 
człowieka. 2 

 
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. 
 


