
 
 

 
 

Załącznik nr 1  

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

Część 4.11:  „Pracownia praktyczna blok III. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa”  

 
Cel zajęć:  
Głównym założeniem i celem przedmiotu jest wyposażenie studenta w wiedzę nt. roli, zadań  
i praktycznych aspektów funkcjonowania instytucji publicznej jaką jest Rządowe centrum 
Bezpieczeństwa, jako urząd obsługujący Prezesa Rady Ministrów.  Nabyte podczas zajęć pozwolą 
studentowi swobodnie rozróżniać zadania a także jednostki organizacyjne w ramach Rządowego 
Centrum Bezpieczeństwa, jak i jednostek nadzorowanych, współpracujących niższego szczebla  
w ramach powierzonych zadań publicznych. Podczas zajęć studenci zdobędą wiedzę i praktyczne 
umiejętności w zakresie identyfikacji zadań państwa w odniesieniu do zarządzania kryzysowego. 
Zajęcia będą swoistym substytutem „wirtualnej praktyki zawodowej w RCB” - organizacji, która jest 
unikalną państwową instytucją ponadresortową powołaną w celu ujednolicenia i koordynowania 
sytuacji kryzysowych a także działań zmierzających do właściwego przygotowania instytucji 
państwowych szczebla centralnego i regionalnego do rozpoznawania, reagowania i ewentualnej 
neutralizacji skutków sytuacji kryzysowych.  
 
Studentom zostaną przedstawione zadania Rządowego Centrum Bezpieczeństwa w zakresie m.in.  
analizy zagrożeń, sposobu opracowywania rozwiązań pojawiających się konkretnych sytuacjach 
kryzysowych, obsługi Rady Ministrów, Prezesa Rady Ministrów, Zespołu i ministra właściwego do 
spraw wewnętrznych w sprawach zarządzania kryzysowego a także koordynowanie przepływu 
informacji o zagrożeniach w odniesieniu do komunikacji miedzy instytucjami publicznymi a także ze 
społeczeństwem.  
 
 
Szczegółowe efekty nauczania: 
- student zna model zarządzania państwem w odniesieniu do systemu zarządzania w sytuacjach 
kryzysowych 

- student identyfikuje zadania RCB z zakresu zapewnienia obsługi Rady Ministrów, Prezesa Rady 
Ministrów, Zespołu i ministra właściwego do spraw wewnętrznych w sprawach zarządzania 
kryzysowego  

- student identyfikuje zadania publiczne z obszaru zarządzania kryzysowego w państwie na każdym 
szczeblu administracji rządowej i samorządowej 

- student zna przyjęty model organizacyjny Rządowego Centrum Bezpieczeństwa i potrafi 
zidentyfikować jednostki odpowiedzialne za realizację poszczególnych zadań. 

 

 
Zakres tematyczny zajęć:  

1. System zarządzania kryzysowego  
2. Zadania Prezesa Rady Ministrów i Ministra właściwego ds. wewnętrznych w odniesieniu  

do zarządzania kryzysowego w państwie 
3. Rola jednostek administracji rządowej i samorządowej na szczeblu: wojewódzkim, 

powiatowym, gminnym 
4. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa – rola i zadania 
5. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa – struktura organizacyjna  
6. Funkcja Krajowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w praktyce 



 
 

 
 

7. Procedury analizy zagrożeń i metody prognozowania zagrożeń wystąpienia sytuacji 
kryzysowych 

8. Koordynacja obiegu informacji miedzy instytucjami publicznymi 
9. Koordynacja polityki informacyjnej i komunikacji ze społeczeństwem 

 
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 III. Rządowe Centrum 

Bezpieczeństwa” dla studentów i studentek III roku studiów stacjonarnych, kształcących się na 

studiach I stopnia  na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne,  

 

w formie pracowni praktycznej - w łącznym wymiarze 50 godzin, w pięciu grupach, po 10 

godzin  

w każdej. 

 

W tym: 

 

L.p. Temat zajęć Liczba godzin 

1. System zarządzania kryzysowego  1  

2. 

Zadania Prezesa Rady Ministrów i Ministra właściwego ds. 

wewnętrznych w odniesieniu do zarządzania kryzysowego  

w państwie 

1  

3. 
Rola jednostek administracji rządowej i samorządowej na szczeblu: 

wojewódzkim, powiatowym, gminnym 
1  

4. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa – rola i zadania 2  

5. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa – struktura organizacyjna  1  

6. Funkcja Krajowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w praktyce 1  

7. 
Procedury analizy zagrożeń i metody prognozowania zagrożeń 

wystąpienia sytuacji kryzysowych 
1  

8. Koordynacja obiegu informacji miedzy instytucjami publicznymi 1  

9. Koordynacja polityki informacyjnej i komunikacji ze społeczeństwem 1  



 
 

 
 

 

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. 

 


