
 
 

 
 

          Załącznik nr 1  
SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

Część 4.6C: Pracownia praktyczna blok IV. Struktura, zadania i schemat organizacyjny 
Prokuratury 
 
Cel zajęć:  
Celem zajęć jest zapoznanie studentów  z częścią wymiaru sprawiedliwości, którą stanowi Prokuratura. 

W ramach zajęć studenci zostaną zapoznani z zadaniami oraz organizacją organu państwowego 

,którym jest Prokuratura. Zajęcia przybliżą rolę prokuratury, jej relacje z instytucjami z obszaru 

bezpieczeństwa wewnętrznego. Omówione zostaną również zagadnienia związane z finansowaniem 

prokuratury oraz znaczenie instytucji upoważnionych do kontrolowania Prokuratury (np. NIK, 

Sejmowa komisja sprawiedliwości i praw człowieka czy Senacka komisja praw człowieka, 

praworządności i petycji ). W ramach zajęć zostaną też omówione zmiany ustawowe Prawa  

o Prokuraturze, jakie miały miejsce w ostatnich latach (2010-2016). 

 

Szczegółowe efekty nauczania: 

- student identyfikuje zadania i rolę Prokuratury; 

- student zna strukturę organizacyjną prokuratur krajowej i okręgowych, rejonowych 

- student zna zadania i obowiązki prokuratorów; 

- student identyfikuje mechanizmy kontrolne wobec Prokuratury 

- student zna najnowsze zmiany prawne w omawianym obszarze.  

 

 

Zakres tematyczny zajęć:  

1. Podstawy prawne funkcjonowania prokuratury   

2. Zadania Prokuratury 

3. Organizacja prokuratury 

4. Finansowanie Prokuratury 

5. Ocena pracy Prokuratury (NIK, Komisje sejmowe i senackie) 

 

Liczba uczestników zajęć wykładowych – około 15 osób/gr. 

    

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

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 „Pracownia praktyczna blok IV. Struktura, zadania  
i schemat organizacyjny Prokuratury” dla studentów i studentek III roku studiów stacjonarnych, 
kształcących się na studiach I stopnia  na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne,  



 
 

 
 

 

w formie pracowni praktycznej - w łącznym wymiarze 50 godzin, w pięciu grupach, po 10 godzin 

w każdej. 

 

W tym: 

 

L.p. Temat zajęć Liczba godzin 

1. Podstawy prawne funkcjonowania prokuratury 2 

2. Zadania Prokuratury 3 

3. Organizacja prokuratury 2 

4. Finansowanie Prokuratury 1 

5. Ocena pracy Prokuratury (NIK, Komisje sejmowe i senackie) 2 

 
 
 

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. 

 


