
 
 

 
 

Załącznik nr 1  
 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

 
Część 4.3:  Bezpieczeństwo w miejscach publicznych – wykład 

 

Cel zajęć:  
 

Podstawowym celem nauczania przedmiotu „Bezpieczeństwo w miejscach publicznych” jest 
zapoznanie studentów z negatywnymi zjawiskami występującymi wśród społeczności, które 
wpływają na poczucie bezpieczeństwa indywidualnego i grupowego. Wskazanie wagi naszego 
wspólnego bezpieczeństwa, rodzajów zagrożeń z jakimi możemy się zetknąć gdy przebywamy w 
miejscach ogólnie dostępnych. Student winien uzyskać niezbędną wiedzę na temat podstawowych 
źródeł czy też inaczej mówiąc przyczyn zaistnienia zjawisk mających charakter przestępstwa lub 
nawet wykroczenia, powinno to wpłynąć na zmniejszenie obawy studentów o swoje i swoich 
najbliższych bezpieczeństwo. Jeśli poznamy przyczyny zagrożeń istniejących w miejscach 
publicznych to można na nie odpowiednio wpłynąć w celu ograniczenia skutków a nawet 
uniknięcia niebezpieczeństwa. W trakcie zajęć pokazane zostaną również systemowe i 
instytucjonalne poziomy odpowiedzialności za bezpieczeństwo w miejscach publicznych, 
omówione będą wybrane normy prawne wpływające na nasze poczucie bezpieczeństwa. 
Szczegółowo omówione zostaną systemowe i poza systemowe oceny stanu bezpieczeństwa w 
miejscach publicznych i ich oddziaływanie na naszą stronę psychicznych odczuć bezpieczeństwa. 
Zaprezentowane zostaną systemy podmiotowej odpowiedzialności za bezpieczeństwo miejsc 
publicznych ze szczególnym zaprezentowanie roli Policji, ale też studenci uzyskają informacje o 
innych organach i podmiotach w istotny sposób wpływających na bezpieczeństwo w miejscach 
publicznych. Przekazane informacje w takim układzie powinny wpłynąć na nie tylko na zachowania 
własne słuchaczy, ale też i stosowny przekaz środowiskowy odnośnie odpowiedniego 
postępowania by nie stwarzać zagrożenia, ale też umieć ich unikać. Wiedzieć będą jak istotny dla 
stanu bezpieczeństwa w miejscach publicznych jest nie tylko sprawnie funkcjonujący system 
uregulowań normatywnych, ale i właściwe wykonawstwo zadań przez odpowiedzialne i 
kompetentne podmioty. Formuła ćwiczeniowa zajęć pozwoli również na rozważania z udziałem 
studentów na bazie faktycznych przykładów zdarzeń przestępczych bądź innych negatywnych 
społecznie zachowań mających miejsce w świecie, ale także w naszym najbliższym otoczeniu w 
zakresie sposobu postępowania, zakresu odpowiedzialności instytucjonalnej za ich bezpieczeństwo, 
ale również wpływu każdego obywatela. Studenci powinni uzyskać wiedzę i umiejętność 
indywidualnej analizy i oceny istniejącego zagrożenia, jak również umieć wybierać najbardziej 
optymalne sposoby postępowania dla ograniczenia bądź uniknięcia negatywnych następstw 
zdarzeń przestępczych. 

 
Zakres tematyczny zajęć: 

1. Bezpieczeństwo publiczne w ujęciu doktrynalnym. Miejsce publiczne a poczucie bezpieczeństwa. 
2. Systemowe i instytucjonalne poziomy odpowiedzialności za bezpieczeństwo miejsc publicznych. 
3. Bezpieczeństwo miejsc publicznych w ujęciu normatywnym. 
4. Zagrożenie jako jeden z podstawowych elementów stymulujących bezpieczeństwo 
miejsc publicznych. 
5. Systemowe i poza systemowe oceny stanu bezpieczeństwa w miejscach publicznych.  
6. Organy państwowe i ich wpływ na stan bezpieczeństwa w miejscach publicznych. 
7. Policja i jej ustawowe zadania w zakresie szeroko rozumianego bezpieczeństwa i porządku 
publicznego. 
8. Rola i zadania poza policyjnych państwowych formacji mundurowych oraz ich wpływ na porządek 
i bezpieczeństwo w miejscach publicznych. 
9. Zadania i rola podmiotów i organów samorządowych w kształtowaniu bezpieczeństwa w 
miejscach publicznych. 
10. Wpływ organizacji pozarządowych w tym mundurowych na stan bezpieczeństwa miejsc 
publicznych. 



 
 

 
 

11. Podmioty prywatne a bezpieczeństwo miejsc publicznych. 
12. Krajowe i lokalne programy profilaktyczne oraz ich wpływ na kształtowanie bezpieczeństwa 
miejsc publicznych. 
13. Współdziałanie służb, instytucji, organów państwowych i innych w sytuacjach kryzysowych 
zagrożeń miejsc publicznych. 

 
Liczba uczestników zajęć wykładowych – 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  „Bezpieczeństwo w miejscach publicznych” dla 
studentów i studentek III roku studiów stacjonarnych, kształcących się na studiach I stopnia na 
kierunku Bezpieczeństwo Wewnętrzne,  

 
w formie wykładu - w łącznym wymiarze 30 godzin, w 2 grupach, po 15 godzin w każdej grupie 
 

W tym: 
 

L.p. Temat zajęć Liczba godzin 

1.  
Bezpieczeństwo publiczne w ujęciu doktrynalnym. Miejsce 
publiczne a poczucie bezpieczeństwa. 

2 

2.  
Systemowe i instytucjonalne poziomy odpowiedzialności za 
bezpieczeństwo miejsc publicznych. 

1 

3.  Bezpieczeństwo miejsc publicznych w ujęciu normatywnym. 1 

4.  
Zagrożenie jako jeden z podstawowych elementów stymulujących 
bezpieczeństwo miejsc publicznych. 

1 

5.  
Systemowe i poza systemowe oceny stanu bezpieczeństwa w 
miejscach publicznych. 

1 

6.  
Organy państwowe i ich wpływ na stan bezpieczeństwa w 
miejscach publicznych. 

1 

7.  
Policja i jej ustawowe zadania w zakresie szeroko rozumianego 
bezpieczeństwa i porządku publicznego. 

1 

8.  
Rola i zadania poza policyjnych państwowych formacji 
mundurowych oraz ich wpływ na porządek i bezpieczeństwo w 
miejscach publicznych. 

1 

9.  
Zadania i rola podmiotów i organów samorządowych w 
kształtowaniu bezpieczeństwa w miejscach publicznych. 

1 

10.  
Wpływ organizacji pozarządowych w tym mundurowych na stan 
bezpieczeństwa miejsc publicznych. 

1 

11.  Podmioty prywatne a bezpieczeństwo miejsc publicznych. 1 

12.  
Krajowe i lokalne programy profilaktyczne oraz ich wpływ na 
kształtowanie bezpieczeństwa miejsc publicznych. 

1 

13.  
Współdziałanie służb, instytucji, organów państwowych i innych w 
sytuacjach kryzysowych zagrożeń miejsc publicznych. 

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. 
 


