
 
 

 
 

          Załącznik nr 1  
SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

Część 1C - „Jestem pracownikiem służb” - WF – tor przeszkód. 

 
Cel zajęć:  

Głównym założeniem i celem przedmiotu jest przygotowanie studenta pod katem fizycznym do 
egzaminów sprawnościowych stosowanych w procesach rekrutacyjnych w poszczególnych służbach 
mundurowych. .  

 
Szczegółowe efekty nauczania: 
Student poznaje – zakres zadań z zakresu sprawności fizycznej, jakie są stosowane w procesach 
rekrutacyjnych w poszczególnych służbach mundurowych. Poprzez aktywne uczestnictwo  
w zajęciach sportowych z tego zakresu, będzie przygotowany do procesu rekrutacji pod względem 
fizycznym.  
 

Zakres tematyczny zajęć:  

1. WF – tor przeszkód 
 

Liczba uczestników zajęć praktycznych w formie projektowej – około 15 osób/gr. 

  

Termin realizacji usługi: semestr letni w roku akademickim 2020/2021 r. oraz semestr zimowy  

w roku akademickim 2021/2022  

zajęcia będą prowadzone w okresie od maja 2021 do grudnia 2021 roku w godzinach 9.00 – 20.00. 

 

Miejsce świadczenia usługi:  Wyższa Szkoła Prawa i Administracji Rzeszowska Szkoła Wyższa  

z siedzibą w Rzeszowie, ul. Cegielniana 14, 35-310 Rzeszów, lub, 

jeśli będzie tego wymagać sytuacja – w formie zdalnej. 
 

Zakres usługi:  

Usługa obejmuje: 

Prowadzenie dodatkowych zajęć w ramach przedmiotu –„ Jestem pracownikiem służb” - WF – 

tor przeszkód” dla studentów studiów stacjonarnych/niestacjonarnych II i III roku z kierunków 

Administracja, Bezpieczeństwo Wewnętrzne i Zarządzanie I stopnia, kierunku Administracja  

i Bezpieczeństwo Wewnętrzne I i II roku II stopnia oraz kierunku Prawo IV i V roku studiów 

jednolitych magisterskich Wyższej Szkoły Prawa i Administracji Rzeszowskiej Szkoły Wyższej  

z siedzibą  w Rzeszowie. 
 

w formie zajęć praktycznych w formie projektowej- w łącznym wymiarze 48 godzin, po 8 

godzin w sześciu grupach 
 

W tym: 
 

L.p. Temat zajęć Liczba godzin  

1. WF – tor przeszkód 8 

 

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. 


