
 
 

 

 

Załącznik nr 1: SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 
 
Cel zajęć:  
Umożliwienie studentom i studentkom studiów stacjonarnych i niestacjonarnych kierunku Administracja 
I i II stopnia, Zarządzanie I stopnia, I i II stopnia Bezpieczeństwo Wewnętrzne, jednolitych studiów 
magisterskich Prawo podniesienia kompetencji zawodowych w zakresie analizowania norm prawnych 
oraz opracowywania na ich podstawie dokumentów (planów, zasad, procedur itp.) wykorzystywanych               
w procesie zapewniania bezpieczeństwa wewnętrznego przez podmioty publiczne i prywatne w sferze 
ratownictwa i zarządzania kryzysowego oraz wykorzystywania w tych procesach informatycznych 
systemów informacji geoprzestrzennej, poprzez uczestnictwo w 8 godzinnych warsztatach w ramach 
„Kliniki Bezpieczeństwa Wewnętrznego”. 
 
Zajęcia w ramach „Kliniki Bezpieczeństwa Wewnętrznego” będą odbywać się w oparciu o analizę studiów 
przypadków oraz rozwiązywanie powiązanych z nimi cazusów  prawnych dot. rzeczywistych zagadnień                
i problemów związanych z problematyka zapewniania bezpieczeństwa wewnętrznego w szczególności 
dotyczących ratownictwa i zarządzania kryzysowego. 
 
 

I. Zakres tematyczny zajęć:   
Minimalny zakres tematyczny obejmuje następujący praktyczny wymiar przekazania umiejętności, w tym 
pracy z wykorzystaniem  dostępnych programów i narzędzi informatycznych tj.: 
 

Część  I - Pragmatyka oraz zasada sporządzania planów wymaganych w sferze bezpieczeństwa 
powszechnego, w szczególności dotyczących ochrony przeciwpożarowej oraz ratownictwa, a także 
zarządzania kryzysowego . 

Część II - Zastosowanie nowoczesnych narzędzi informatycznych, w tym systemu informacji graficznej 
oraz danych statystycznych do analizowania i rozwiazywania problemów bezpieczeństwa wewnętrznego 
w szczególności dotyczących sfery bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz bezpieczeństwa 
powszechnego. 

 
 

II. Liczba uczestników:   4 grupy około 15 osób  w grupie. 
    
 

III. Termin realizacji usługi:   
Zamawiający planuje organizację zajęć z zakresu „Klinika Bezpieczeństwa Wewnętrznego” dla studentów    
i studentek studiów stacjonarnych i niestacjonarnych kierunku Administracja I i II stopnia, Zarządzanie               
I stopnia, I i II stopnia Bezpieczeństwo Wewnętrzne, jednolitych studiów magisterskich Prawo, Wyższej 
Szkoły Prawa i Administracji Rzeszowskiej Szkoły Wyższej z siedzibą w Rzeszowie w przedziale 
czasowym: w okresie od 27 maja 2019r. do 30 czerwca 2020 roku w godzinach 9.00 – 19.00.  
 

I edycja  27.05. 2019r. do 31.07.2019r 

8 godzin zajęć na grupę - realizowane w dwóch grupach warsztatowych po 15 osób – łącznie 16 godzin. 
 

II edycja 01.10.2019r. do 30.06.2020r. 

8  godziny zajęć na grupę - realizowane w dwóch grupach warsztatowych po 15 osób- łącznie 16 godzin. 

  
w łącznym wymiarze 32 godzin warsztatów. 

 



 
 

 

 

 
 

IV. Miejsce świadczenia usługi:   
Wyższa Szkoła Prawa i Administracji Rzeszowska Szkoła Wyższa z siedzibą w Rzeszowie, 
ul. Cegielniana 14, 35-310 Rzeszów 
 

V. Zakres usługi:  
Usługa obejmuje: 
1. Prowadzenie zajęć w ramach „Klinika Bezpieczeństwa Wewnętrznego” dla studentów i studentek 

studiów stacjonarnych i niestacjonarnych kierunku Administracja I i II stopnia, Zarządzanie I stopnia,                 
I i II stopnia Bezpieczeństwo Wewnętrzne, jednolitych studiów magisterskich Prawo, w formie 
warsztatowej, w wymiarze 8 godzin. Zamawiający zakłada realizację zajęć w 2 grupach i w dwóch 
edycjach. 
 W tym: 

 
L.p. Tytuł zajęć Liczba 

godzin 

Część 
I 

„Wybrane zagadnienia dotyczące funkcjonowania instytucji publicznych oraz 
podmiotów gospodarczych w zakresie bezpieczeństwa wewnętrznego” 
obejmujące w szczególności: 

 Zasad ochrony informacji niejawnych; 
 Opracowywania planów ochrony przeciwpożarowej; 
 Przygotowania dokumentacji i planów zarządzania kryzysowego; 
 Ochrony infrastruktury krytycznej; 
 Przewozu materiałów niebezpiecznych; 
 Specyfiki naboru do służb i instytucji ratowniczych. 

4 

Część 
II 

„Wybrane aspekty zastosowania statystyki występujących na terenie 
województwa podkarpackiego zdarzeń w procesie kształtowania 
bezpieczeństwa wewnętrznego”, obejmujące w szczególności ich analizę                               
i opracowanie statystycznych mapy zagrożeń w zakresie: 

 Bezpieczeństwa i porządku publicznego (występki, wykroczenia, 
przestępstwa itp.); 

 Bezpieczeństwa powszechnego (pożary, klęski żywiołowe, katastrofy 
techniczne miejscowe zagrożenia itp.) 

 Zgłoszeń obsługiwanych przez Wojewódzkie Centrum Powiadamiania 
Ratunkowego w Rzeszowie.  

4 

 
2. Po zakończeniu realizacji powyższych tematów przeprowadzenie sprawdzenia wiedzy uczestników 

kursu przez indywidualne (w skali 0 – 40 pkt.) oraz zespołowe zadania problemowe (w skali 0 – 60 
pkt.). 

3. Opracowanie programu zajęć oraz materiałów szkoleniowych. 
4. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. 
 

VI. Wymagania w stosunku do Wykonawców: 
Każdy z Wykonawców powinien spełniać min. następujące wymagania: 

I. przedmiot będzie realizowany przez prowadzącego zajęcia, który posiada: 
 stopień naukowy – minimum magistra 
 doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych nie  krótsze niż 2 lata. 
 doświadczenie w pracy zawodowej w dziedzinie ratownictwa i zarządzania kryzysowego. 

 
VII. Dokumentacja przekazywana Zamawiającemu:  

1. Wykonawca jest zobowiązany do przekazania Zamawiającemu w terminie 5 dni po zakończeniu zajęć 
kompletu dokumentacji obejmującej: dziennik zajęć z pkt /ocenami indywidualnego rozwiązania 



 
 

 

 

zadania problemowego i zespołowego rozwiązania zadania problemowego, listy obecności, program 
zajęć, prac zaliczeniowych.  

2. Wykonawca jest zobowiązany do oznakowania wszystkich dokumentów przekazywanych 
Zamawiającemu, zgodnie z aktualnie obowiązującymi zasadami Podręcznika wnioskodawcy                             
i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji.  

 
 

VIII. Sposób rozliczenia, płatności:  
Obowiązuje cena jednostkowa/kosztorysowa brutto/brutto. Wynagrodzenie za zrealizowaną usługę 
będzie płatne za liczbę godzin przeprowadzonych zajęć dydaktycznych. Wynagrodzenie płatne 
przelewem, w terminie do 30 dni od dnia wykonania zlecenia/ protokół odbioru. Koszt pracy 
Wykonawcy obejmuje: koszty opracowania programu oraz materiałów dydaktycznych, dojazdu, 
zakwaterowania, wyżywienia oraz dodatkowego wsparcia jeśli przewidziane jest w ramach 
projektu. 
 


