
 
 

 
 

Załącznik nr 1  

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

Część 4.4B:  Wyszkolenie specjalne - ćwiczenia 

Cel zajęć:  

 

 Celem nauczania przedmiotu „Wyszkolenie Specjalne” jest zapoznanie studiujących z treściami 

i zakresem w założeniu sprawnego, skutecznego i efektywnego prowadzenia doskonalenia w zakresie 

posługiwania się bronią palną. Przedmiot ma w szczególności za zadanie dostarczyć studiującym 

wiedzę i umiejętności praktyczne dotyczące wyszkolenia specjalnego. Treści przedmiotu rozszerzone 

zostaną o charakterystyki wybranych modeli broni oraz pojęcia zjawiska strzału i balistyki, celem 

poznania najnowszych informacji w tym zakresie. „Wyszkolenie Specjalne” pełni ważną rolę w zakresie 

kształtowania umiejętności praktycznych studiujących, którzy doskonalą metodykę oraz techniki 

stosowania broni palnej. W efekcie przeprowadzonych zajęć następuje doskonalenie wiedzy oraz 

umiejętności strzeleckich, w tym na bazie wiedzy pozadyskursywnej. 

 Po zaliczeniu przedmiotu studiujący będą posiadać wiedzę dotyczącą szkolenia strzeleckiego 

we wskazanym obszarze. W wyniku przedmiotowego kształcenia będą znać istotę, funkcje oraz 

znaczenie podstawowych pojęć dotyczących wyszkolenia z zakresu broni i balistyki. Dodatkowo będą 

znać zasady doskonalenia pracy indywidualnej i w grupie oraz współpracy w tym zakresie. Będą 

potrafić zdefiniować  zagrożenia  dotyczące szkolenia we wskazanym obszarze oraz interpretować 

poszczególne zakresy pojęciowe w zakresie wyszkolenia specjalnego. 

 

Zakres tematyczny zajęć: 

1. Analiza specyfiki szkolenia i działania operatorów w zakresie wyszkolenia specjalnego 

Policja 

Wojsko 

Ochrona 

2. Omówienie działania, przeznaczenia i charakterystyk technicznych wybranych typów broni 

9x19 CZ 75 

9x19 Glock 17 

9x19 Walther P99 

3. Obchodzenie się z pistoletem, rewolwerem, pistoletem maszynowym, karabinkiem i strzelbą 

Użycie 

Konserwacja 

Przechowywanie 

4. Zasady przyjmowania postaw strzeleckich oraz przemieszczanie się i zwroty z bronią palną 

Frontalna 

Półfrontalna 

Przemieszczanie 

5. Obsługa techniczna broni oraz wyposażenia przez operatorów wyszkolenia specjalnego 

Sprawność 

Skuteczność 

Efektywność 

 



 
 

 
 

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 „Wyszkolenie specjalne” dla studentów i studentek III 

roku studiów stacjonarnych, kształcących się na studiach I stopnia  na kierunku Bezpieczeństwo 

wewnętrzne,  

 

w formie ćwiczeń - w łącznym wymiarze 25 godzin, w pięciu grupach, po 5 godzin w każdej. 

 

W tym: 

 

L.p. Temat zajęć Liczba godzin 

1. 
Problematyka zapewnienia bezpieczeństwa szkolenia oraz działania 
operatorów wyszkolenia specjalnego na strzelnicach kulowych. 

0,5 

2. 
Omówienie przeznaczenia i działania oraz charakterystyk technicznych 
wybranych typów broni na strzelnicy multimedialnej. 

0,5 

3. 
Obchodzenie się z bronią na strzelnicy multimedialnej z uwzględnieniem różnic 
w budowie broni i celowników. 

1 

4. 
Zasady przyjmowania postaw strzeleckich i poprawne celowanie oraz praca na 
spuście broni palnej. 

1 

5. 
Korygowanie punktu celowania na różnych dystansach przy zastosowaniu 
odmiennych technik. 

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. 

 


