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KARTA ZAJĘĆ (SYLABUS) 

 

I.  Zajęcia i ich usytuowanie w harmonogramie realizacji programu 

 

1. Jednostka prowadząca kierunek 

studiów 
Instytut Nauk Społecznych i Ochrony Zdrowia 

2. Nazwa kierunku studiów Bezpieczeństwo transgraniczne 

3. Forma prowadzenia studiów stacjonarne 

4. Profil studiów praktyczny 

5. Poziom kształcenia  studia I stopnia 

6. Nazwa zajęć Prawa i obowiązki funkcjonariuszy publicznych 

7. Kod zajęć BT.O.II1.3 

8. Poziom/kategoria zajęć Zajęcia kierunkowe 

9. Status zajęć obowiązkowy 

10. Usytuowanie zajęć w 

harmonogramie realizacji zajęć 
semestr III 

11. Język wykładowy polski 

12. Liczba punktów ECTS 3 

13. Koordynator zajęć  

14. Odpowiedzialny za realizację 

zajęć 
dr Andrzej Kawecki 

 

2 Formy zajęć dydaktycznych i ich wymiar w harmonogramie realizacji programu 

studiów 

 

Wykład 

W 

Ćwiczenia 

C 

Konwersatorium 

K 

Laboratorium 

L 

Projekt 

P 

Praktyka 

PZ 

Inne 

- 30 - - - - - 
 

3. Cele zajęć 

C1: student zdobywa wiedzę na temat odpowiedzialności karnej i majątkowej funkcjonariusza 

publicznego oraz jego ochronę przewidzianą w przepisach kodeksu karnego. 

C2: student zdobywa wiedzę na temat podmiotów którym ustawodawca nadaje status 

funkcjonariuszy publicznych oraz praw i obowiązków funkcjonariuszy służb mundurowych 

właściwych w sprawach ochrony bezpieczeństwa. 

C3: student nabywa umiejętność definiowania zagrożeń uzasadniających użycie lub 

wykorzystanie środków przymusu bezpośredniego i broni palnej. 

C4: student nabywa umiejętność klasyfikowania i charakteryzowania uprawnień władczych 

ingerujących w sferę praw obywatelskich.  

C5: student rozwija świadomość  praw i obowiązków funkcjonariuszy służb mundurowych 

oraz ich odpowiedzialności prawnej, dostrzegając potrzebę rozwijania i podnoszenia 

fachowych kwalifikacji służb odpowiedzialnych za porządek i bezpieczeństwa obywateli. 
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4. Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych kompetencji. 

Brak wymagań wstępnych 

 

5. Efekty uczenia się dla zajęć, wraz z odniesieniem do kierunkowych efektów uczenia się 

 

Lp. Opis efektów uczenia się dla zajęć 

Odniesienie 

do kierunkowych 

efektów uczenia się- 

identyfikator 

kierunkowych 

efektów uczenia się 

W_01 

Charakteryzuje odpowiedzialność karną i majątkową 

funkcjonariusza publicznego oraz jego ochronę przewidzianą w 

przepisach kodeksu karnego. 

K_W11 

W_02 

Wymienia podmioty którym ustawodawca nadaje status 

funkcjonariuszy publicznych oraz prawa i obowiązki 

funkcjonariuszy służb mundurowych właściwych w sprawach 

ochrony bezpieczeństwa. 

K_W11 

U_01 
Omawia zagrożenia uzasadniające użycie lub wykorzystanie 

środków przymusu bezpośredniego i broni palnej.  
K_U03 

U_02 
Klasyfikuje i charakteryzuje uprawnienia władcze ingerujące w 

sferę praw obywatelskich. 
K_U06 

K_01 

Dyskutuje na temat praw i obowiązków funkcjonariuszy służb 

mundurowych oraz ich odpowiedzialności prawnej. Dostrzega 

potrzebę rozwijania  

i podnoszenia fachowych kwalifikacji służb odpowiedzialnych za 

porządek i bezpieczeństwa obywateli. 

K_K01 

 

6. Treści kształcenia – oddzielnie dla każdej formy zajęć dydaktycznych  

(W- wykład, K- konwersatorium, L- laboratorium, P- projekt, PZ- praktyka zawodowa) 

 

Lp. 
Tematyka zajęć – szczegółowy opis bloków tematycznych Liczba 

godzin 

C1 
Pojęcie funkcjonariusza publicznego. Określenie kręgu podmiotów którym 

ustawodawca nadaje status funkcjonariuszy publicznych.  
3 

C2 
Ochrona funkcjonariusza publicznego przewidziana przepisami kodeksu 

karnego. 
2 

C3 
Odpowiedzialność karna funkcjonariusza publicznego (łapownictwo bierne, 

łapownictwo czynne, płatna protekcja, nadużycie funkcji publicznej). 
4 

C4 
Odpowiedzialności majątkowa funkcjonariuszy publicznych za rażące 

naruszenie prawa. 
2 

C5 Odpowiedzialność dyscyplinarna funkcjonariuszy służb mundurowych. 3 

C6 

Uprawnienia władcze funkcjonariuszy służb mundurowych (zatrzymywanie 

osób, legitymowanie, przeszukanie osób i pomieszczeń, kontrola osobista, 

przeglądanie zawartości bagaży i sprawdzanie ładunku, pobieranie do badań 

próbek DNA, kontrola graniczna).  

4 

C7 Środki przymusu bezpośredniego (fizyczne, techniczne, chemiczne). 3 

C8 Przestępstwa nadużycia władzy przez funkcjonariuszy publicznych. 2 

C9 
Obowiązki funkcjonariuszy publicznych wynikające z aktów prawnych 

obowiązujących w poszczególnych formacjach mundurowych. 
3 
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C10 Przesłanki użycia broni palnej przez funkcjonariuszy służb mundurowych. 2 

C11 Prawa człowieka a uprawnienia władcze funkcjonariuszy publicznych. 1 

C12 
Przedawnienie ścigania i wykonania kary w stosunku do funkcjonariuszy 

publicznych. 
1 

 Razem  30 
 

7. Metody weryfikacji efektów uczenia się/w odniesieniu do poszczególnych efektów/ 

 

Symbol 

efektu 

uczenia się 

Forma weryfikacji 

Egzamin 

ustny 

Egzamin 

pisemny 
Kolokwium Projekt 

Sprawdzian 

wejściowy 
Sprawozdanie Inne 

W_01   X X   
X 

ocena 

aktywności  

W_02   X X   
X 

ocena 

aktywności 

U_01   X X   
X 

ocena 

aktywności 

U_02   X X   
X 

ocena 

aktywności 

K_01    X   

x - 

obserwacja 

postawy i 

ocena 

prezentowan

ego 

stanowiska 

 

8. Narzędzia dydaktyczne 

Symbol Forma zajęć  

N1 Metody podające – wykład informacyjny C1, C3, C12 

N2  Metody poddające – objaśnienie lub wyjaśnienie C2, C4, C10 

N3 Metody problemowe – wykład problemowy C3, C4-C9 

N4  Metody problemowe – aktywizujące – metoda przypadków C3, C4, C5, C10, C11 

N5 Metody problemowe – aktywizujące – dyskusja dydaktyczna C3, C4, C5, C10, C11 

N6 Metody praktyczne – metoda projektów C2-C11 
 

9. Ocena osiągniętych efektów uczenia się 

 

9.1. Sposoby oceny 

Ocena formująca 

F1 Ocena aktywności 

F2 Projekt 

F3 Zaliczenie pisemne 
 

Ocena podsumowująca 

P1 Zaliczenie przedmiotu na podstawie średniej 

ważonej F1+F2+F3 
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9.2. Kryteria oceny 
 

Sym 

bol 

efektu 

uczen

ia się 

Na ocenę 3 Na ocenę 3,5 Na ocenę 4 Na ocenę 4,5 Na ocenę 5 

W_01 

Charakteryzuje 

odpowiedzialnoś

ć karną i 

majątkową 

funkcjonariusza 

publicznego oraz 

jego ochronę 

przewidzianą w 

przepisach 

kodeksu karnego 

w stopniu 

podstawowym 

zaliczenie 

przedmiotu: 

51%-60% pkt. 

Charakteryzuje 

odpowiedzialnoś

ć karną i 

majątkową 

funkcjonariusza 

publicznego oraz 

jego ochronę 

przewidzianą w 

przepisach 

kodeksu karnego 

w stopniu 

podstawowym 

zaliczenie 

przedmiotu: 

61%-71% pkt. 

Charakteryzuje 

odpowiedzialnoś

ć karną i 

majątkową 

funkcjonariusza 

publicznego oraz 

jego ochronę 

przewidzianą w 

przepisach 

kodeksu karnego 

w stopniu 

średnim 

zaliczenie 

przedmiotu: 

71%-80% pkt. 

Charakteryzuje 

odpowiedzialnoś

ć karną i 

majątkową 

funkcjonariusza 

publicznego oraz 

jego ochronę 

przewidzianą w 

przepisach 

kodeksu karnego 

w stopniu 

zaawansowanym  

zaliczenie 

przedmiotu: 

81% - 90% pkt. 

Charakteryzuje 

odpowiedzialnoś

ć karną i 

majątkową 

funkcjonariusza 

publicznego oraz 

jego ochronę 

przewidzianą w 

przepisach 

kodeksu karnego 

w stopniu bardzo 

zaawansowanym  

zaliczenie 

przedmiotu: 

91% - 100% pkt. 

W_02 

 Wymienia 

podmioty którym 

ustawodawca 

nadaje status 

funkcjonariuszy 

publicznych oraz 

prawa i 

obowiązki 

funkcjonariuszy 

służb 

mundurowych 

właściwych w 

sprawach 

ochrony 

bezpieczeństwa 

w stopniu 

podstawowym 

zaliczenie 

przedmiotu: 

51%-60% pkt. 

Wymienia 

podmioty którym 

ustawodawca 

nadaje status 

funkcjonariuszy 

publicznych oraz 

prawa i 

obowiązki 

funkcjonariuszy 

służb 

mundurowych 

właściwych w 

sprawach 

ochrony 

bezpieczeństwa 

w stopniu 

podstawowym 

zaliczenie 

przedmiotu: 

61%-71% pkt. 

Wymienia 

podmioty którym 

ustawodawca 

nadaje status 

funkcjonariuszy 

publicznych oraz 

prawa i 

obowiązki 

funkcjonariuszy 

służb 

mundurowych 

właściwych w 

sprawach 

ochrony 

bezpieczeństwa 

w stopniu 

średnim 

zaliczenie 

przedmiotu: 

71%-80% pkt. 

Wymienia 

podmioty którym 

ustawodawca 

nadaje status 

funkcjonariuszy 

publicznych oraz 

prawa i 

obowiązki 

funkcjonariuszy 

służb 

mundurowych 

właściwych w 

sprawach 

ochrony 

bezpieczeństwa 

w stopniu 

zaawansowanym  

zaliczenie 

przedmiotu: 

81% - 90% pkt. 

Wymienia 

podmioty którym 

ustawodawca 

nadaje status 

funkcjonariuszy 

publicznych oraz 

prawa i 

obowiązki 

funkcjonariuszy 

służb 

mundurowych 

właściwych w 

sprawach 

ochrony 

bezpieczeństwa 

w stopniu bardzo 

zaawansowanym  

zaliczenie 

przedmiotu: 91% 

- 100% pkt. 

U_01 

 Omawia 

zagrożenia 

uzasadniające 

użycie lub 

wykorzystanie 

środków 

przymusu 

bezpośredniego i 

broni palnej w 

stopniu 

podstawowym 

Omawia 

zagrożenia 

uzasadniające 

użycie lub 

wykorzystanie 

środków 

przymusu 

bezpośredniego i 

broni palnej w 

stopniu 

podstawowym 

Omawia 

zagrożenia 

uzasadniające 

użycie lub 

wykorzystanie 

środków 

przymusu 

bezpośredniego i 

broni palnej w 

stopniu średnim 

zaliczenie 

Omawia 

zagrożenia 

uzasadniające 

użycie lub 

wykorzystanie 

środków 

przymusu 

bezpośredniego i 

broni palnej w 

stopniu 

zaawansowanym  

Omawia 

zagrożenia 

uzasadniające 

użycie lub 

wykorzystanie 

środków 

przymusu 

bezpośredniego i 

broni palnej w 

stopniu bardzo 

zaawansowanym  
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zaliczenie 

przedmiotu: 

51%-60% pkt. 

zaliczenie 

przedmiotu: 

61%-71% pkt. 

przedmiotu: 

71%-80% pkt. 

zaliczenie 

przedmiotu: 

81% - 90% pkt. 

zaliczenie 

przedmiotu: 

91% - 100% pkt. 

U_02 

 Klasyfikuje i 

charakteryzuje 

uprawnienia 

władcze 

ingerujące w 

sferę praw 

obywatelskich w 

stopniu 

podstawowym 

zaliczenie 

przedmiotu: 

51%-60% pkt. 

Klasyfikuje i 

charakteryzuje 

uprawnienia 

władcze 

ingerujące w 

sferę praw 

obywatelskich w 

stopniu 

podstawowym 

zaliczenie 

przedmiotu: 

61%-71% pkt. 

Klasyfikuje i 

charakteryzuje 

uprawnienia 

władcze 

ingerujące w 

sferę praw 

obywatelskich w 

stopniu średnim 

zaliczenie 

przedmiotu: 

71%-80% pkt. 

Klasyfikuje i 

charakteryzuje 

uprawnienia 

władcze 

ingerujące w 

sferę praw 

obywatelskich w 

stopniu 

zaawansowanym  

zaliczenie 

przedmiotu: 

81% - 90% pkt. 

Klasyfikuje i 

charakteryzuje 

uprawnienia 

władcze 

ingerujące w 

sferę praw 

obywatelskich w 

stopniu bardzo 

zaawansowanym  

zaliczenie 

przedmiotu: 

91% - 100% pkt. 

K_01 

Jest świadomy 

praw i 

obowiązków 

funkcjonariuszy 

służb 

mundurowych 

oraz ich 

odpowiedzialnoś

ci prawnej. 

Dostrzega 

potrzebę 

rozwijania  

i podnoszenia 

fachowych 

kwalifikacji 

służb 

odpowiedzialnyc

h za porządek i 

bezpieczeństwa 

obywateli 

Jest świadomy 

praw i 

obowiązków 

funkcjonariuszy 

służb 

mundurowych 

oraz ich 

odpowiedzialnoś

ci prawnej. 

Dostrzega 

potrzebę 

rozwijania  

i podnoszenia 

fachowych 

kwalifikacji 

służb 

odpowiedzialnyc

h za porządek i 

bezpieczeństwa 

obywateli 

Jest świadomy 

praw i 

obowiązków 

funkcjonariuszy 

służb 

mundurowych 

oraz ich 

odpowiedzialnoś

ci prawnej. 

Dostrzega 

potrzebę 

rozwijania  

i podnoszenia 

fachowych 

kwalifikacji 

służb 

odpowiedzialnyc

h za porządek i 

bezpieczeństwa 

obywateli  

dążąc do 

poznania 

nowych 

rozwiązań 

Jest świadomy 

praw i 

obowiązków 

funkcjonariuszy 

służb 

mundurowych 

oraz ich 

odpowiedzialnoś

ci prawnej. 

Dostrzega 

potrzebę 

rozwijania  

i podnoszenia 

fachowych 

kwalifikacji 

służb 

odpowiedzialnyc

h za porządek i 

bezpieczeństwa 

obywateli 

dążąc do 

poznania 

nowych 

rozwiązań 

Jest świadomy  

praw i 

obowiązków 

funkcjonariuszy 

służb 

mundurowych 

oraz ich 

odpowiedzialnoś

ci prawnej. 

Dostrzega 

potrzebę 

rozwijania  

i podnoszenia 

fachowych 

kwalifikacji 

służb 

odpowiedzialnyc

h za porządek i 

bezpieczeństwa 

obywateli 

dążąc do 

poznania 

nowych 

rozwiązań 

 

10. Literatura podstawowa i uzupełniająca 

 

Literatura podstawowa: 

1. Giżyńska M., Piszcz A., Odpowiedzialność funkcjonariuszy publicznych, Toruń 2014. 

2. Kanty T, Funkcjonariusz publiczny i funkcja publiczna w polskim prawie karnym, 

Gdańsk 2017. 

3. Pieprzny S., Administracja bezpieczeństwa i porządku publicznego, Rzeszów 2008. 

4. Rakoczy B., Ustawa o odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy publicznych – 

komentarz, Warszawa 2012. 

Akty prawne 

1. Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji 

2. Ustawa z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej. 
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3. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych. 

4. Ustawa z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej. 

 

Literatura uzupełniająca: 

1. Misiuk A., Administracja porządku i bezpieczeństwa publicznego – zagadnienia 

prawno-ustrojowe, Warszawa 2008. 

2. Sprengel B., Służby mundurowe ochrony bezpieczeństwa wewnętrznego - zarys 

problematyki, Toruń 2008. 

3. Wiśniewski B., Zalewski S., Bezpieczeństwo wewnętrzne RP w ujęciu systemowym i 

zadań administracji publicznej, Bielsko Biała 2006. 

Akty prawne 

1. Ustawa z dnia 24 maja 2013 r. o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej. 

2. Rozporządzenie MSWiA z dnia 14 maja 2013 r. w sprawie szczegółowych praw i 

obowiązków oraz przebiegu służby policjantów. 

3. Rozporządzenie MSWiA z dnia 14 czerwca 2002 r. w sprawie zakresu obowiązków 

oraz podstaw, zakresu i trybu udzielania zwolnień od zajęć służbowych 

funkcjonariuszom Straży Granicznej. 

 

 

11. Macierz realizacji zajęć 

Symbol 

efektu 

uczenia się 

Odniesienie 

efektu do 

efektów zde-

finiowanych 

dla programu 

Cele 

zajęć 

Treści 

programowe 

Narzędzia 

dydaktyczne 
Sposoby oceny 

W_01 K_W11 C1 C3-C5, C6, 

C7, C12 

N2-N6 F1, F2, F3 

W_02 K_W11 C2 C1, C2, C9 N1, N3, N4 F1, F2, F3, 

U_01 K_U03 C3 C7, C8, 

C10, C11 

N2, N4-N6 F1, F2, F3 

U_02 K_U06 C4 C6-C12 N1, N4-N6 F1, F2, F3 

K_01 K_K01 C5 - - - 

 

 

12. Obciążenie pracą studenta 

Forma aktywności 
Średnia liczba godzin 

na zrealizowanie aktywności 

Udział w wykładach   - 

Udział w ćwiczeniach 30 

Udział w konwersatoriach/laboratoriach/projektach  - 

Udział w praktyce zawodowej  - 

Udział nauczyciela akademickiego w egzaminie   - 

Udział w konsultacjach  - 

Suma godzin kontaktowych 30 
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Samodzielne studiowanie treści wykładów  - 

Samodzielne przygotowanie do zajęć kształtujących 

umiejętności praktyczne 
15 

Wykonanie projektu 10 

Przygotowanie do egzaminu i kolokwiów 20 

Suma godzin pracy własnej studenta 45 

Sumaryczne obciążenie studenta 75 

Liczba punktów ECTS za zajęcia 3 

Obciążenie studenta zajęciami kształtującymi umiejętności 

praktyczne 
55 

Liczba punktów ECTS za zajęcia kształtujące umiejętności 

praktyczne 
2,5 

 
 

13. Zatwierdzenie karty przedmiotu do realizacji 

 

 

Odpowiedzialny za przedmiot:                                             Dyrektor Instytutu: 

 

 

 

 

 

Przemyśl, dnia  01.10.2021 


