
 
 

 
 

Załącznik nr 1  
 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

 
Część 5.2:  Współdziałanie służb ochrony bezpieczeństwa publicznego - konwersatorium 

 

Cel zajęć:  
 
 Celem przedmiotu „Współdziałanie służb ochrony bezpieczeństwa publicznego” jest 
zapoznanie studentów z zakresem działania i sferą odpowiedzialności wybranych podmiotów 
zajmujących się ochroną bezpieczeństwa i porządku publicznego w Polsce. Poznanie przez studentów 
podstaw prawnych i zakresu działania poszczególnych instytucji odpowiedzialnych za ochronę 
bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz płaszczyzn i zakresu współpracy/wspóldziałania  
z innymi podmiotami, służącej osiąganiu przypisanych im celów i zadań. Bezpieczeństwo to 
specyficzna dziedzina, która odgrywa istotną rolę we wszystkich sferach życia społecznego. Stanowi 
wartość wypełniającą w podstawowym zakresie każdą dziedzinę ludzkiej aktywności. Jedną z jego 
kategorii jest bezpieczeństwo wewnętrzne, które definiujemy jako „stan uzyskany w efekcie spełnienia 
przez państwo funkcji wewnętrznej realizowanej w ramach strategicznej polityki bezpieczeństwa 
narodowego, przejawiający się ochroną: 

 w ujęciu wąskim – porządku konstytucyjnego, bezpieczeństwa publicznego i bezpieczeństwa 
powszechnego, 

 w ujęciu szerokim – porządku konstytucyjnego, życia i zdrowia obywateli, majątku narodowego 
przed bezprawnymi działaniami, a także skutkami klęsk żywiołowych i katastrof. 
Zagadnienia omawiane na konwersatoriach oraz będą dotyczyły podstaw prawnych oraz zakresu 
działania i płaszczyzn współdziałania wybranych podmiotów zajmujących się ochroną bezpieczeństwa 
i porządku publicznego w Polsce. Studenci będą potrafili identyfikować prawne podstawy 
funkcjonowania oraz wynikające z nich zadania i uprawnienia instytucji i służb działających w sferze 
bezpieczeństwa i porządku publicznego w Polsce. Charakteryzować płaszczyzny współpracy  
i współdziałania wybranych podmiotów realizujących zadania na rzecz zapewniania bezpieczeństwa  
i porządku publicznego. Ponadto studenci nabędą umiejętność identyfikowania aktualnych problemów 
dot. sfery bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz określania propozycji ich rozwiązywania na 
płaszczyźnie wzajemnej współpracy odpowiedzialnych podmiotów. 
 
Zakres tematyczny zajęć: 
1. Wprowadzenie do problematyki przedmiotu przez zdefiniowanie podstawowych pojęć 
– bezpieczeństwo i porządki publiczny, ochrona, służby, współpraca, współdziałanie. 
2. Zadania Policji w zakresie ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego 
3. Podstawy prawne współpracy Policji z wybranymi podmiotami 
4. Współdziałanie Policji ze strażami gminnymi (miejskimi) 
5. Współdziałanie Policji ze Strażą Graniczną 
6. Współdziałanie Policji z Państwową Strażą Pożarną 
7. Współdziałanie Policji z Żandarmerią Wojskową 
8. Współdziałanie Policji ze Strażą Ochrony Kolei 
9. Współdziałanie Policji ze Strażą Leśną 
10. Współdziałanie Policji z agencjami ochrony osób i mienia 
 
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  „Współdziałanie służb ochrony bezpieczeństwa 
publicznego” dla studentów i studentek II roku studiów stacjonarnych, kształcących się na studiach 
II stopnia na kierunku Bezpieczeństwo Wewnętrzne,  

 
w formie konwersatorium - w łącznym wymiarze 10 godzin, w 1 grupie 
 
W tym: 

 

L.p. Temat zajęć Liczba godzin 

1.  
Wprowadzenie do problematyki przedmiotu przez zdefiniowanie 
podstawowych pojęć – bezpieczeństwo i porządki publiczny, 
ochrona, służby, współpraca, współdziałanie. 

1 

2.  
Zadania Policji w zakresie ochrony bezpieczeństwa i porządku 
publicznego 

1 

3.  Podstawy prawne współpracy Policji z wybranymi podmiotami 1 

4.  Współdziałanie Policji ze strażami gminnymi (miejskimi) 1 

5.  Współdziałanie Policji ze Strażą Graniczną 1 

6.  Współdziałanie Policji z Państwową Strażą Pożarną 1 

7.  Współdziałanie Policji z Żandarmerią Wojskową 1 

8.  Współdziałanie Policji ze Strażą Ochrony Kolei 1 

9.  Współdziałanie Policji ze Strażą Leśną 1 

10.  Współdziałanie Policji z agencjami ochrony osób i mienia 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. 
 


