
 
 

 
 

Załącznik nr 1  
SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

Część 5.12: „Pracownia praktyczna – blok I. Praktyczne aspekty stosowania czynności 

operacyjno-rozpoznawczych” 

 

Cel zajęć:  

Głównym założeniem i celem przedmiotu jest wyposażenie studenta w wiedzę nt. prawnych  
i organizacyjnych uwarunkowań prowadzenia czynności operacyjno-rozpoznawczych przez 
funkcjonariuszy uprawnionych służb ochrony bezpieczeństwa wewnętrznego. Czynności operacyjno-
rozpoznawcze to podstawowe, najskuteczniejsze narzędzia w walce z przestępczością zorganizowaną 
i terroryzmem, budząc jednocześnie wiele kontrowersji w opinii publicznej z uwagi na ingerencję  
w sferę ochrony prywatności jednostki. 
Studenci poznają zarówno prawne i praktyczne uwarunkowania podejmowania czynności 
operacyjno-rozpoznawczych przez uprawnione służby mundurowe.  Podczas praktycznych zajęć 
analizowane będą przykłady takich działań, ukazując różnorodność form i sposobów ich 
podejmowania. 
Przy czym w zakresie charakterystyki istoty i zasad realizacji czynności operacyjno-rozpoznawczych 

w praktycznych warunkach śledczych, zostaną także przybliżone szczegółowo cechy poza 

procesowych działań służb. Studenci nabędą również wiedzę o podstawach prawnych 

pozaprocesowych działań wykrywaczach – z  akcentem na  kwestie braku w tej dziedzinie  

szczegółowych uregulowań legislacyjnych na poziomie aktów prawa powszechnie obowiązującego. 

 

Szczegółowe efekty nauczania: 
- student dysponuje wiedzą na temat form i rodzajów czynności operacyjno-rozpoznawczych, jakie są 
prawnie dozwolone oraz będzie potrafił wybrać odpowiedni do rodzaju zagrożenia instrument 

-  student identyfikuje problemy natury prawnej oraz etycznej związane ze stosowaniem czynności 
operacyjnych w odniesieniu do sfery ochrony prywatności jednostki 

- student identyfikuje służby uprawnione do podejmowania czynności operacyjno-rozpoznawczych 
oraz warunki w jakim mogą one być zastosowane 

 

Zakres tematyczny zajęć:  
 

1. Narzędzia operacyjne zwalczania przestępczości poważnej i zorganizowanej w Polsce. Służby 
uprawnione do podejmowania czynności operacyjno-rozpoznawcze. 

2. Cele, cechy i uwarunkowania prawne czynności operacyjno-rozpoznawczych.  
3. Kontrowersje wokół stosowania metod operacyjnych przez uprawnione służby. 
4. Rola rozpoznania operacyjnego w procesie zwalczania przestępczości.  
5. Formy  pracy operacyjnej. 
6. Metody pracy operacyjnej. 
7. Współpraca z agenturą – podstawowa metoda pracy operacyjnej służb. 
8. Wyższe formy i metody pracy operacyjnej. 
9. Zastosowanie ofensywnych form i metod pracy operacyjnej we współczesnej praktyce 

śledczej. 
 

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 I. Praktyczne aspekty 

stosowania czynności operacyjno-rozpoznawczych” 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. 

Narzędzia operacyjne zwalczania przestępczości poważnej  

i zorganizowanej w Polsce. Służby uprawnione do podejmowania 

czynności operacyjno-rozpoznawcze. 

1  

2. 
Cele, cechy i uwarunkowania prawne czynności operacyjno-

rozpoznawczych.  
1  

3. 
Kontrowersje wokół stosowania metod operacyjnych przez 

uprawnione służby. 
1  

4. 
Rola rozpoznania operacyjnego w procesie zwalczania 

przestępczości.  
1  

5. Formy  pracy operacyjnej. 1  

6. Metody pracy operacyjnej. 1  

7. 
Współpraca z agenturą – podstawowa metoda pracy operacyjnej 

służb. 
1 

8. Wyższe formy i metody pracy operacyjnej. 1  

9. 
Zastosowanie ofensywnych form i metod pracy operacyjnej  

we współczesnej praktyce śledczej. 
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. 


