
 
 

 
 

Załącznik nr 1  
SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

Część 5.15:  „Pracownia praktyczna – blok IV. Współpraca międzynarodowa w walce                    

z przestępczością” 

 
Cel zajęć:  
 
Głównym założeniem i celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z narzędziami współpracy 
policyjnej oraz prokuratorsko - sądowej w sprawach karnych w walce z zagrożeniami przestępczością 
poważną i zorganizowaną, w szczególności w ramach UE jak również z mechanizmami, które 
integrują te międzynarodowe narzędzia z krajowymi  przyczyniając się do zwiększenia 
bezpieczeństwa w Polsce oraz w strefie Schengen na tle uniwersalnych zagrożeń dla bezpieczeństwa 
wewnętrznego w oparciu o architekturę środków kompensujących zagrożenia wynikające  
ze swobodnego przepływu osób i towarów. Ponadto studenci zostaną zapoznani z kryteriami analizy 
zagrożeń dla bezpieczeństwa wewnętrznego oraz podstawowych instrumentów z zakresu 
współpracy międzynarodowej służących przeciwdziałaniu i zwalczaniu zagrożeń. Podczas zajęć 
studenci zdobędą wiedzę nt. rozwiązań instytucjonalnych oraz forów współpracy międzynarodowej 
policji, jak również zostaną zapoznani z podstawowymi regulacjami prawnymi kształtującymi 
współpracę międzynarodową Policji. 
Zajęcia zakończą się przeprowadzeniem analizy funkcjonalnej możliwości praktycznego 
zastosowania narzędzi międzynarodowej współpracy policyjnej oraz prokuratorsko-sądowej  
w przeciwdziałaniu i zwalczaniu międzynarodowych zagrożeń dla bezpieczeństwa wewnętrznego.  

Szczegółowe efekty nauczania: 

 student orientuje się w ramach prawnych kształtujących międzynarodową współpracę 
policyjną, 

 student zna europejską i międzynarodową strukturę instytucjonalną międzynarodowej 
współpracy policyjnej oraz sądowo-prokuratorskiej, 

 student rozpoznaje kluczowe narzędzia z zakresu współpracy międzynarodowej w obszarze 
bezpieczeństwa wewnętrznego, 

 student pozyska orientację geopolityczną w zakresie wpływu zagrożeń dla bezpieczeństwa 
wewnętrznego płynących ze środowiska zewnętrznego w stosunku do UE, których 
zwalczanie i przeciwdziałanie możliwe jest wyłącznie poprzez zintegrowane zastosowanie 
krajowych oraz międzynarodowych narzędzi współpracy organów ścigania. 

 
Zakres tematyczny zajęć: 

1. Baza prawna współpracy policyjnej oraz prokuratorsko-sądowej w sprawach karnych  
na poziomie europejskim: przestrzeń wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości UE. 

2. Geneza i rozwój współpracy międzynarodowej w zakresie bezpieczeństwa wewnętrznego,  
w szczególności w zakresie zwalczania przestępczości poważnej i zorganizowanej. 

3. Fora międzynarodowej współpracy operacyjnej w zakresie zwalczania i przeciwdziałania 
przestępczości poważnej i zorganizowanej na poziomie międzynarodowym 

4. Fora międzynarodowej współpracy operacyjnej w zakresie zwalczania i przeciwdziałania 
przestępczości poważnej i zorganizowanej na poziomie krajowym. 

5. Podstawowe narzędzia międzynarodowej współpracy policyjnej 
6. Podstawowe narzędzia międzynarodowej współpracy prokuratorsko - sądowej 
7. Praktyczne zastosowanie narzędzi międzynarodowej współpracy policyjnej oraz 

prokuratorsko-sądowej w przeciwdziałaniu i zwalczaniu międzynarodowych zagrożeń dla 
bezpieczeństwa wewnętrznego - case study. 



 
 

 
 

Liczba uczestników zajęć wykładowych – około 15 osób/gr. 

    

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

zajęcia będą prowadzone w okresie od stycznia  2021 do lutego 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. Współpraca 

międzynarodowa w walce z przestępczością” dla studentów i studentek II roku studiów 

stacjonarnych, kształcących się na studiach II stopnia  na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne,  

 

w formie pracowni praktycznej - w łącznym wymiarze 30 godzin, w trzech grupach, po 10 

godzin w każdej. 

 
W tym: 
  

L.p. Temat zajęć 
Liczba 
godzin 

1. 
Baza prawna współpracy policyjnej oraz prokuratorsko-sądowej w sprawach 
karnych na poziomie europejskim: przestrzeń wolności, bezpieczeństwa                               
i sprawiedliwości UE. 

1 

2. 
Geneza i rozwój współpracy międzynarodowej w zakresie bezpieczeństwa 
wewnętrznego, w szczególności w zakresie zwalczania przestępczości 
poważnej i zorganizowanej. 

1 

3. 
Fora międzynarodowej współpracy operacyjnej w zakresie zwalczania                                  
i przeciwdziałania przestępczości poważnej i zorganizowanej na poziomie 
międzynarodowym 

1,5 

4. 
Fora międzynarodowej współpracy operacyjnej w zakresie zwalczania                                  
i przeciwdziałania przestępczości poważnej i zorganizowanej na poziomie 
krajowym. 

1,5 

5. Podstawowe narzędzia międzynarodowej współpracy policyjnej 2 

6. Podstawowe narzędzia międzynarodowej współpracy prokuratorsko - sądowej 1 

7. 
Praktyczne zastosowanie narzędzi międzynarodowej współpracy policyjnej 
oraz prokuratorsko-sądowej w przeciwdziałaniu i zwalczaniu 
międzynarodowych zagrożeń dla bezpieczeństwa wewnętrznego - case study 

2 

  
 
 
 



 
 

 
 

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. 
 


