
 
 

 
 

 
Załącznik nr 1  

 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 

 
Część 4.4:  Klinika Bezpieczeństwa Wewnętrznego – część 1. Bezpieczeństwo w ruchu 
drogowym - warsztaty 

 

Cel zajęć:  
 
Celem zajęć w formie warsztatowej jest stworzenie studentom możliwości uzyskania praktycznych 

umiejętności w zakresie udzielania porad i rozwiązywania problemów prawnych z obszaru zagadnień 

związanych z ochroną bezpieczeństwa wewnętrznego państwa. W ramach Kliniki Bezpieczeństwa 

Wewnętrznego studenci pod kierunkiem prowadzącego samodzielnie rozwiązują różnorodne 

problemy wymagające np. umiejętności interpretacji stanu faktycznego i prawnego, dokonania 

symulacji postępowania w sytuacji określonego zagrożenia bezpieczeństwa, sporządzenia opinii  w tym 

opinii prawnych, pism procesowych, pism urzędowych, projektów skarg i wniosków do instytucji 

publicznych, udzielają wskazówek co do rekomendowanego sposobu postępowania określonych 

prawem organów powołanych do zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego w państwie. 

Dodatkowo studenci podczas zajęć korzystają z narzędzia oferowanego w ramach e-usług WSPiA tj. 

„E-klinika bezpieczeństwa” a najciekawsze rezultaty prac studentów będą zamieszczone jako materiał 

informacyjny na stronie internetowej WSPiA w dziale e-klinika bezpieczeństwa.  

  

Zakres tematyczny zajęć – cz. 1 warsztaty: 

1. Prawa i obowiązki uczestników ruchu drogowego w praktyce – analiza case study.  
2. Metodyka badania miejsca zdarzenia drogowego.  
3. Wybrane wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu i porządkowi w komunikacji – analiza case-study.  
4. Wybrane przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu i porządkowi w komunikacji – analiza case-study.  
5. Realizacja zasad wykonywania transportu drogowego w praktyce.  

 
Liczba uczestników zajęć warsztatowych– około 15 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  „Klinika bezpieczeństwa wewnętrznego – cz. 1 

Bezpieczeństwo w ruchu drogowym” dla studentów i studentek III roku studiów stacjonarnych, 
kształcących się na studiach I stopnia na kierunku Bezpieczeństwo Wewnętrzne,  

 
w formie warsztatów - w łącznym wymiarze 50 godzin, w 5 grupach, po 10 godzin w każdej grupie 
 



 
 

 
 

W tym: 
 

L.p. Temat zajęć Liczba godzin 

1.  
Prawa i obowiązki uczestników ruchu drogowego w praktyce – 
analiza case study 

3 

2.  Metodyka badania miejsca zdarzenia drogowego 2 

3.  
Wybrane wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu i porządkowi w 
komunikacji – analiza case-study 

2 

4.  
Wybrane przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu i porządkowi w 
komunikacji – analiza case-study 

2 

5.  Realizacja zasad wykonywania transportu drogowego w praktyce 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. 
 


