
 
 

 
 

Załącznik nr 1  

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

Część 4.3B:  Ochrona osób, mienia, obiektów i obszarów - ćwiczenia 

 

Cel zajęć:  

Celem przedmiotu jest ukazanie specyfiki ochrony osób, mienia, obiektów i obszarów jako elementu 
szeroko rozumianego bezpieczeństwa wewnętrznego. Przedmiot ten stanowi kompendium wiedzy  
z zakresu rozwiązań organizacyjnych i prawnych służących ochronie osób, mienia, obiektów  
i obszarów, zakresu i mechanizmów tej ochrony, czy podmiotów ją realizujących. W ramach zajęć 
zostaną opisane i dookreślone poszczególne zagadnienia z tej materii jak m.in.: pojęcie ochrony, jej 
zakres i znaczenie; przejawy i etapy ochrony; czy formy ochrony. Ponadto przybliżone zostaną 
najważniejsze zagrożenia jako determinant ochrony oraz założenia ochrony osób, mienia, informacji 
jak i sfery ich ochrony. Przedstawione zostanie pojęcie dóbr chronionych prawem oraz dokonana ich 
specyfikacja na dobra osobiste, dobra materialne i niematerialne, jak ochrona danych i informacji.  
W ujęciu podmiotowym zaprezentowane zostaną założenia systemu ochrony osób, mienia, informacji 
z uwzględnieniem rodzajów podmiotów i ich typologii w obowiązujących standardach ustrojowo-
prawnych. 
 

Po zakończeniu tego przedmiotu student zdobędzie wiedzę dotyczącą ochrony osób, mienia, 
obiektów, obszarów i informacji. Rozumie zagadnienia obejmujące elementy różnych działów prawa, 
regulujące zasady  ochrony tych wartości. Posiada wiedzę z zakresu problematyki jawności i tajności 
na różnych poziomach sformalizowania instytucjonalnego, zarówno w przestrzeni publicznej, jak  
i niepublicznej. Nauczy się analizować zjawiska i zagrożenia bezpieczeństwa dla osób, mienia, 
obiektów, obszarów i informacji w skali globalnej, państwowej, regionalnej i lokalnej. Będzie potrafił 
dokonać oceny uwarunkowań (m.in. politycznych, ekonomicznych, społecznych) bezpieczeństwa  
w wymiarze międzynarodowym i krajowym zachowujących wpływ na ochronę osób, mienia  
i informacji oraz odnieść to do konkretnych przepisów i je zastosować.  
 

 

Zakres tematyczny zajęć:  

 
Obszar I – założenia ochrony 
1. Pojęcie ochrony – zakres, znaczenie 
2. Przejawy i etapy ochrony 
3. Formy ochrony osób, mienia i informacji 
4. Zagrożenia jako determinant ochrony 
5. Pojęcie dóbr chronionych prawem 
Obszar II –  zakres przedmiotowy ochrony 

6. Założenia ochrony osób, mienia, informacji 
7. Dobra osobiste chronione prawem 
8. Dobra materialne chronione prawem 
9. Dobra niematerialne chronione prawem 
10. Ochrona danych i informacji 
Obszar III – zakres podmiotowy ochrony 

11. Założenia systemu ochrony osób, mienia, informacji. Rodzaje podmiotów. 
12. Typologia podmiotów chroniących 
13. Publiczny sektor ochrony  
14. Niepubliczny sektor ochrony 



 
 

 
 

15. Sfery ochrony osób, mienia, informacji 
 

Liczba uczestników zajęć ćwiczeniowych – około 15 osób/gr. 

    

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

zajęcia będą prowadzone w okresie od listopada  2020 do marca 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 „Ochrona osób, mienia, obiektów i obszarów” dla 

studentów i studentek III roku studiów stacjonarnych, kształcących się na studiach I stopnia  na 

kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne,  

 

w formie ćwiczeń - w łącznym wymiarze 75 godzin, w pięciu grupach, po 15 godzin w każdej. 

 

W tym: 

 

L.p. Temat zajęć Liczba godzin 

1. Instytucje państwowe a komercyjne realizujące działania ochronne 1 

2. Podstawowe elementy analizy ryzyka – studium przypadku 2 

3. 
Wpływ bezpośredniego otoczenia i warunków istniejących wokół obiektu 
ochranianego na taktykę działań ochronnych 

3 

4. Praktycznych elementów planowania działań ochronnych 5 

5. 
Imprezy masowe jako szczególny obszar ochrony – elementy prawne, 
techniczne i taktyczne 

4 

 

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. 
 


