
 
 

 
 

Załącznik nr 1  
 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 
 
Część 4.6:  Bezpieczeństwo społeczności lokalnych i kształtowanie bezpiecznych 
przestrzeni - konwersatorium 
 
Cel zajęć:  
 
 Celem nauczania przedmiotu „Bezpieczeństwo społeczności lokalnych i kształtowanie bezpiecznych 
przestrzeni” jest zapoznanie studenta z problematyką mających miejsce w rzeczywistości zdarzeń, tak 
o charakterze kryminalnym czy wykroczeń, jak i innych godzących w szeroko rozumiane 
bezpieczeństwo i porządek publiczny, szczególnie gdy dotyczyć to może naszego najbliższego 
otoczenia oraz środowiska lokalnego. Dodatkowo w ramach przedmiotu zostanie poruszona 
tematyka zagrożeń na gruncie międzynarodowym. Celem kształcenia jest zdiagnozowanie przez 
studenta zagrożeń środowiska lokalnego i znalezienie przez niego źródła oraz przyczyny takiego 
stanu, zaś następnie wypracowanie rozwiązań dla poprawy bezpieczeństwa (kształtowanie 
bezpiecznych przestrzeni).  
 Po zaliczeniu przedmiotu student bez problemu będzie potrafił określić źródła oraz 
przyczyny zagrożeń środowiska lokalnego, a także znaleźć rozwiązania poprawy bezpieczeństwa. 
Po przeprowadzeniu powyższej analizy student będzie potrafił ukształtować bezpieczne przestrzenie 
w konkretnym przypadku. Student będzie bez problemu poruszał się w zagadnieniach szeroko 
rozumianego bezpieczeństwa i porządku publicznego zarówno w odniesieniu do środowiska 
lokalnego, jak i krajów europejskich czy krajów spoza Europy. Ponadto student będzie potrafił 
wykorzystać zdobytą wiedzę w praktyce. 
 
Zakres tematyczny zajęć:  
 
1. Pojęcia i rodzaje zagrożeń oraz ich wpływ na społeczność lokalną. Szacowanie ryzyka. Informacje 

dotyczące bezpieczeństwa.  
2. Prewencja i profilaktyka środowiska społeczności lokalnej. Zasady i metody zapobiegania 

przestępczości i innym zjawiskom patologicznym. 
3. Rola prewencji w przeciwdziałaniu patologiom społecznym. Edukacja dla bezpieczeństwa. 
4. Kryminologiczne aspekty bezpieczeństwa. 
5. Aktywność obywatelska na rzecz poprawy bezpieczeństwa.  
6. Pozycja samorządu w systemie bezpieczeństwa lokalnego i jego wpływ na kształtowanie 

bezpiecznych przestrzeni. 
7. Organy systemu bezpieczeństwa lokalnego. 
8. Strategia Bezpieczeństwa Narodowego. System bezpieczeństwa narodowego RP. 
9. Uwarunkowania bezpieczeństwa w przestrzeni. Sytuacje przestrzenne sprzyjające powstawaniu 

przestępstw i wykroczeń. 
10. Założenia rządowego programu ograniczenia przestępczości i aspołecznych zachowań. 
11. Kształtowanie bezpiecznych przestrzeni publicznych. Partycypacja społeczna w planowaniu 

przestrzennym. 
12. Przegląd i omówienie wybranych programów profilaktycznych w Polsce. 
 
 
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  „Bezpieczeństwo społeczności lokalnych 
i kształtowanie bezpiecznych przestrzeni” dla studentów i studentek II roku studiów 
stacjonarnych, kształcących się na studiach I stopnia na kierunku Bezpieczeństwo Wewnętrzne. 

 
 

w formie konwersatoriów - w łącznym wymiarze 10 godzin, w 1grupie. 
 

W tym: 
 

L.p. Temat zajęć Liczba godzin 

1.  

Wprowadzenie do przedmiotu – omówienie 
podstawowych pojęć, rodzajów zagrożeń oraz ich 
wpływu na społeczność lokalną. Metody szacowania 
ryzyka. Definicja bezpieczeństwa i jego rodzaje. 

1 

2.  

Metody prewencji i profilaktyki w środowisku 
społeczności lokalnej oraz zasady i metody 
zapobiegania przestępczości oraz zjawiskom 
patologicznym. Podział i wyjaśnienie ról roli 
prewencji w przeciwdziałaniu patologiom 
społecznym oraz zapoznanie z zagadnieniem 
edukacji dla bezpieczeństwa lokalnego oraz 
międzynarodowego. 

2 

3.  Kryminologiczny aspekt bezpieczeństwa – zasada 
„trójkąta kryminalnego”. 1 

4.  

Przedstawienie polskich i światowych doświadczeń 
związanych z aktywnością obywatelską na rzecz 
bezpieczeństwa – grupy sąsiedzkiej czujności, patrole 
obywatelskie, straże miejskie, straże parkingowe, 
straże obywatelskie, szeryfowie. 

1 

5.  

Pozycja samorządu w systemie bezpieczeństwa 
lokalnego oraz jego wpływu na kształtowanie 
bezpiecznych przestrzeni. Ujęcie podmiotowe 
i przedmiotowe organów systemu bezpieczeństwa 
lokalnego.   

1 

6.  

Strategia Bezpieczeństwa Narodowego – interesy 
narodowe, cele strategiczne, uwarunkowania 
bezpieczeństwa narodowego, koncepcja 
bezpieczeństwa narodowego oraz cele i zadania 
sektorowe. System bezpieczeństwa narodowego RP. 

1 

7.  

Sytuacje przestrzenne sprzyjające powstawaniu 
przestępstw i wykroczeń, Teoria „wybitych szyb” – 
jej związek z przeciwdziałaniem przestępczości w 
społeczności lokalnej. Analiza uwarunkowań 
bezpieczeństwa w przestrzeni.  

1 



 
 

 
 

8.  

Realizacja i propagowanie założeń rządowego 
programu ograniczenia przestępczości i 
aspołecznych zachowań -  „Razem Bezpieczniej” – 
cele programu, podmioty realizujące program, 
obszary działania. 

1 

9.  

Kształtowanie bezpiecznych przestrzeni publicznych. 
Partycypacja społeczna w planowaniu 
przestrzennym  oraz przegląd i omówienie 
wybranych programów profilaktycznych w Polsce. 

1 

 
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. 
 


