
 
 

 
 

          Załącznik nr 1  
SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

Część 1.1: Pracownia praktyczna blok II – sądownictwo. Jestem Prokuratorem. 
 
Cel zajęć:  

Głównym założeniem i celem przedmiotu jest wyposażenie studenta w wiedzę nt. roli, zadań  
i praktycznych aspektów funkcjonowania jednostek organizacyjnych prokuratury. Nabyte podczas 
zajęć kompetencje pozwolą studentowi swobodnie rozróżniać zadania wykonywane w poszczególnych 
jednostkach prokuratur tj. od prokuratur rejonowych do Prokuratury Krajowej. Określać rolę tych 
organów w zakresie ścigania przestępstw i ochrony praworządności . 
 
Studentom zostaną przedstawione zagadnienia dotyczące: zadań, prokuratorów na poszczególnych 
szczeblach. Szczególny nacisk zostanie położony na zadania realizowane w prokuraturach rejonowych. 
Studenci zapoznani zostaną zarówno ze strukturą organizacyjną prokuratury, zadaniami prokuratorów 
ale również z przebiegiem wykonywanych przez nich czynności.  
 
Szczegółowe efekty nauczania: 
- student zna zadania i obowiązki prokuratorów  na poziomie wszystkich szczebli prokuratury 

- student rozróżnia zadania jakie powierzono poszczególnym jednostkom prokuratury, poznaje 
zarówno zasady obiegu dokumentów jak i przebieg realizowanych przez prokuratorów czynności. 

 

Zakres tematyczny zajęć:  

1. Cele i zadania prokuratury, struktura – ustawa z dnia 28 stycznia 2016 roku - Prawo o prokuraturze 
Regulamin wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury 

2. Charakterystyka poszczególnych repertoriów, obieg dokumentów, obowiązki sekretariatu. 
3. Dyżury prokuratorów – rodzaje i zakres zadań , czynności wykonywane na miejscu zdarzenia 

a także w związku z ENA i ekstradycją. 
4. Rodzaje zakończenia postępowań przygotowawczych, omówienie na przykładach tzw. 

kazusach 
5. Zasada hierarchicznego podporządkowania, odpowiedzialność dyscyplinarna prokuratorów 

/ studium przypadków/  
6. Etyka prokuratora. 
7. Taktyki przesłuchań 
8. Zajęcia praktyczne : symulacja przesłuchania, wydawanie decyzji procesowych. 

 
 

Liczba uczestników pracowni praktycznej – około 15 osób/gr. 

  

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

zajęcia będą prowadzone w okresie od maja  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 II - sądownictwo. „Jestem 

Prokuratorem” dla studentów i studentek IV roku studiów stacjonarnych, kształcących się na 

studiach jednolitych magisterskich  na kierunku PRAWO,  



 
 

 
 

 

w formie pracowni praktycznej - w łącznym wymiarze 15 godzin, w jednej grupie 

 

W tym: 

 

L.p. Temat zajęć Liczba godzin 

1. 

Cele i zadania prokuratury, struktura – ustawa z dnia 28 stycznia 

2016 roku - Prawo o prokuraturze Regulamin wewnętrznego 

urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury 

1 

2. 
Charakterystyka poszczególnych repertoriów, obieg dokumentów, 

obowiązki sekretariatu. 
2 

3. 

Dyżury prokuratorów – rodzaje i zakres zadań , czynności 

wykonywane na miejscu zdarzenia, pobraniem narządów, a także w 

związku z ENA i ekstradycją. 

3 

4. 
Rodzaje zakończenia postępowań przygotowawczych, omówienie na 

przykładach tzw. kazusach. 
3 

5. 
Zasada hierarchicznego podporządkowania, odpowiedzialność 

dyscyplinarna prokuratorów / studium przypadków/. 
2 

6. Etyka prokuratora. 1 

7. Taktyki przesłuchań. 1 

8. 
Zajęcia praktyczne : symulacja przesłuchania, wydawanie decyzji 

procesowych. 
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. 

 


