
 
 

 
 

Załącznik nr 1  

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

Część 3B: Pracownia praktyczna – Współpraca służb mundurowych z organami wymiaru 

sprawiedliwości  

Cel zajęć: Głównym założeniem i celem przedmiotu jest poznanie przez studentów funkcjonujących 
rozwiązań prawnoorganizacyjnych w zakresie współpracy służb mundurowych z organami wymiaru 
sprawiedliwości.  Zagadnienia dotyczące współpracy służb mundurowych są szczególnie istotne 
w zakresie ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego jak również przeciwdziałania zagrożeniom 
zewnętrznym. Celem przedmiotu jest identyfikacja obszarów współpracy formacji mundurowych i 
instytucji państwowych w zakresie utrzymania bezpieczeństwa oraz omówienie rozwiązań prawnych 
dotyczących takiej współpracy. Wyartykułowanie znaczenia współpracy pomiędzy formacjami 
mundurowymi, a organami wymiaru sprawiedliwości jest istotą funkcjonowania systemu 
bezpieczeństwa państwa. Skuteczność realizacji ustawowych zadań przez służby mundurowe oparta 
jest na współpracy nie tylko z instytucjami i grupami dyspozycyjnymi wewnątrz państwa, ale również 
z instytucjami o zasięgu międzynarodowym. 

Szczegółowe efekty nauczania: 
-  Student potrafi wymienić i scharakteryzować główne formacje mundurowe w Polsce. 
- Student potrafi wymienić i scharakteryzować organy wymiaru sprawiedliwości w Polsce w tym 
strukturę prokuratury.  
-  Student zna obszary współpracy służb mundurowych z organami wymiaru sprawiedliwości. 

- Student potrafi wykorzystywać wiedze ̨ teoretyczną do rozwiazywania zagadnień praktycznych.  

- Student ma umiejętności wykorzystania zdobytej wiedzy do samokształcenia i doskonalenia 

zdobytych umiejętności.  

-  Student jest świadomy poziomu swojej wiedzy i jest gotów do jej podnoszenia. 

Zakres tematyczny zajęć:  

1. Współpraca służb mundurowych z prokuraturą. 
2. Współpraca służb mundurowych z szeroko pojętym wymiarem sprawiedliwości. 

 
Liczba uczestników zajęć praktycznych – około 15 osób/gr. 

    

Termin realizacji usługi: semestr letni w roku akademickim 2021/2022 r.  

zajęcia będą prowadzone w okresie od marca 2022 do września 2022 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 dodatkowych zajęć organizowanych z praktykami, służących lepszemu 

przygotowaniu absolwentów do wejścia na rynek pracy w ramach przedmiotu: „Pracownia 

praktyczna – Współpraca służb mundurowych z organami wymiaru sprawiedliwości ” dla 



 
 

 
 

studentów studiów stacjonarnych II i III roku I stopnia i II roku II stopnia z kierunku Bezpieczeństwo 

Wewnętrzne Wyższej Szkoły Prawa i Administracji Rzeszowskiej Szkoły Wyższej z siedzibą w 

Rzeszowie, w formie pracowni praktycznej - w łącznym wymiarze 36 godzin, w dziewięciu 

grupach po 4 godziny w każdej grupie 

 

 

W tym: 

 

L.p. Temat zajęć Liczba godzin 

1. Współpraca służb mundurowych z prokuraturą  2 

2. Współpraca służb mundurowych z szeroko pojętym wymiarem sprawiedliwości 2 

 

Warunki prawidłowej realizacji Przedmiotu Zamówienia, opis sposobu obliczenia ceny oferty oraz 
zasady rozliczania Przedmiotu Zamówienia:  
Szczegółowo zostały określone w ZAPYTANIU OFERTOWYM. 
 
Wymagania w stosunku do wykładowców: 
Szczegółowo zostały określone w Zapytaniu ofertowym. 
 


