
 
 

 
 

Załącznik nr 1  
 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

 
Część 5.7:  Służby bezpieczeństwa wewnętrznego w wybranych państwach - 
konwersatorium 

 

Cel zajęć:  
 
 Celem przedmiotu jest poznanie przez studentów funkcjonujących rozwiązań 
prawnoorganizacyjnych w obszarze uprawnień, usytuowania i kompetencji organów ścigania w 
wybranych państwach świata, a także zaznajomienie studentów z mechanizmami międzynarodowej 
współpracy organów ścigania w celu skutecznej walki z przestępczością. Omawiane zagadnienia będą 
dotyczyły różnych rozwiązań prawno-legislacyjnych w wybranych państwach w celu pokazania 
specyfiki przyjętych rozwiązań w ochronie bezpieczeństwa wewnętrznego. Studenci nabędą 
umiejętność klasyfikowania źródeł korupcji i jej definiowania. Będą potrafili rozpoznawać rodzaje 
aktywności świadczącej o zagrożeniu korupcyjnym, identyfikować zadania i uprawnienia służb 
polskiego systemu antykorupcyjnego oraz identyfikować prawno-organizacyjne narzędzia jej 
zapobiegania i zwalczania. Studenci zostaną także wyposażeni w wiedzę dotyczącą organizacji 
międzynarodowej współpracy organów ścigania takich jak m.in.: Interpol, Europol, Frontex, Eurojust, 
a także narzędzi przydatnych w walce z przestępczością transgraniczną (Europejski Nakaz 
Aresztowania, Międzynarodowe listy gończe – noty Interpolu i inne). Aby ułatwić studentom 
zrozumienie specyfiki poszczególnych systemów bezpieczeństwa w wybranych państwach konieczne 
będzie dokonanie wprowadzenia na temat tła politycznego z elementami uwarunkowań 
historycznospołecznych, czy przyjętych rozwiązań ustrojowych w zależności od omawianego kraju. 
Ważnym elementem przy omawianiu rozwiązań w wybranych krajach będzie też wskazanie głównych 
zagrożeń, z jakimi spotyka się dane państwo. 
 

 
Zakres tematyczny zajęć: 

1. Organizacje międzynarodowej współpracy policji i innych służb – INTERPOL 
2. Organizacje międzynarodowej współpracy policji i innych służb – EUROPOL 
3. Organizacje międzynarodowej współpracy prokuratorskiej w sprawach karnych – EUROJUST 
4. Organizacje międzynarodowej współpracy policji i innych służb – CEPOL 
5. Organizacje międzynarodowej współpracy straży granicznych i innych służb – FRONTEX 
6. OLAF - Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych. Rola, zadania, płaszczyzny 

współpracy z organami ścigania państw członkowskich UE 
7. Narzędzia współpracy prokuratorsko-sądowej w sprawach karnych (Europejski Nakaz 

Aresztowania, Europejski Nakaz Dowodowy, Europejski Nakaz Konfiskaty, Europejski Nakaz 
Zamrażania Aktywów, wymiana informacji o wyrokach skazujących w UE, JIT – Wspólne 
Zespoły Śledcze, międzynarodowe listy gończe – tzw. noty Interpolu) 

8. System polityczny w Stanach Zjednoczonych i charakterystyka organów ścigania 
9. System polityczny Francji a struktura i zadania służb bezpieczeństwa wewnętrznego we Francji 
10. Ustrój a struktura i zadania policji w Republice Federalnej Niemiec 
11. System polityczny w Wielkiej Brytanii i charakterystyka organów ścigania. Nowe wyzwania 

organów ścigania w kontekście BREXITU 
12. System polityczny a struktura i zadania policji oraz służb specjalnych w Federacji Rosyjskiej 
13. Struktura i zadania policji oraz służb specjalnych w Izraelu a uwarunkowania społeczno-

polityczne i historyczne 
14. Ustrój a struktura i zadania policji w Szwecji 
15. Uprawnienia służb specjalnych w wybranych krajach – analiza porównawcza w kontekście 

adekwatności do skali zagrożeń oraz przestrzegania praw człowieka i ochrony podstawowych 
wolności. 



 
 

 
 

Liczba uczestników zajęć konwersatoryjnych – około 30 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  „Służby bezpieczeństwa wewnętrznego w wybranych 

państwach” dla studentów i studentek II roku studiów niestacjonarnych, kształcących się na 
studiach II stopnia na kierunku Bezpieczeństwo Wewnętrzne,  

 
w formie konwersatorium - w łącznym wymiarze 15 godzin, w jednej grupie 
 
W tym: 

 

L.p. Temat zajęć Liczba godzin 

1.  
Organizacje międzynarodowej współpracy policji i innych służb – 
INTERPOL 

1 

2.  
Organizacje międzynarodowej współpracy policji i innych służb – 
EUROPOL 

1 

3.  
Organizacje międzynarodowej współpracy prokuratorskiej  
w sprawach karnych – EUROJUST 

1 

4.  
Organizacje międzynarodowej współpracy policji i innych służb – 
CEPOL 

1 

5.  
Organizacje międzynarodowej współpracy straży granicznych  
i innych służb – FRONTEX 

1 

6.  
OLAF - Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych. 
Rola, zadania, płaszczyzny współpracy z organami ścigania państw 
członkowskich UE 

1 

7.  

Narzędzia współpracy prokuratorsko-sądowej w sprawach karnych 
(Europejski Nakaz Aresztowania, Europejski Nakaz Dowodowy, 
Europejski Nakaz Konfiskaty, Europejski Nakaz Zamrażania 
Aktywów, wymiana informacji o wyrokach skazujących w UE, JIT – 
Wspólne Zespoły Śledcze, międzynarodowe 
listy gończe – tzw. noty Interpolu) 

1 

8.  
System polityczny w Stanach Zjednoczonych i 
charakterystyka organów ścigania 

1 

9.  
System polityczny Francji a struktura i zadania służb 
bezpieczeństwa wewnętrznego we Francji 

1 

10.  Ustrój a struktura i zadania policji w Republice Federalnej Niemiec 1 

11.  
System polityczny w Wielkiej Brytanii i charakterystyka organów 
ścigania. Nowe 
wyzwania organów ścigania w kontekście BREXITU 

1 

12.  
System polityczny a struktura i zadania policji oraz służb 
specjalnych w Federacji Rosyjskiej 

1 

13.  
Struktura i zadania policji oraz służb specjalnych w Izraelu  
a uwarunkowania społeczno-polityczne i historyczne 

1 



 
 

 
 

14.  Ustrój a struktura i zadania policji w Szwecji 1 

15.  
Uprawnienia służb specjalnych w wybranych krajach – analiza 
porównawcza w kontekście adekwatności do skali zagrożeń oraz 
przestrzegania praw człowieka i ochrony podstawowych wolności. 

1 

 
 
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. 
 
 


