
 
 

 
 

Załącznik nr 1  

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

Część 4.7B:  Taktyki wykonywania zadań ochrony osób i imienia - ćwiczenia 

 

Cel zajęć:  

 

Bezpieczeństwo należy do podstawowych potrzeb człowieka. Nowością stała się swoista 

prywatyzacja bezpieczeństwa i nadanie komercyjnym służbom ochrony osób i mienia uprawnień do 

użycia środków przymusu bezpośredniego i broni palnej do ochrony obszarów, obiektów, urządzeń  

i transportów szczególnie ważnych dla obronności państwa, porządku publicznego, interesu 

gospodarczego oraz innych ważnych interesów państwa.  

Profesjonalne przygotowanie pracowników ochrony do zadań związanych z zabezpieczeniem tak 

ważnych elementów naszej gospodarki przy użyciu tak niebezpiecznych środków   

i skomplikowanych systemów alarmowych stanowi zatem warunek konieczny do skutecznego 

zapewnienia bezpieczeństwa. 

Wraz z rozwojem cywilizacyjnym, postępem, wzrasta ilość i świadomość zagrożeń, a tym samym 

wzrasta zapotrzebowanie na profesjonalne usługi ochrony. Rynek pracy oczekuje zarówno na 

kwalifikowanych pracowników ochrony jak też na organizatorów i menadżerów, których wiedza  

i umiejętności przyczynią się do zapewnienia akceptowalnego poziomu bezpieczeństwa. 

Celem kształcenia studentów tego przedmiotu jest przekazanie umiejętności praktycznych w zakresie 

organizowania  i taktyki wykonywania zadań ochronnych w szczególności: 

o Ochrony fizycznej obszarów, obiektów i transportów podlegających obowiązkowej ochronie 

oraz elementów zabezpieczenia technicznego, 

o Ochrony transportów wartości pieniężnych, przedmiotów wartościowych, materiałów 

niebezpiecznych oraz informacji niejawnych, 

o Zabezpieczenia imprez masowych. 

 

Zakres tematyczny zajęć: 

 

1. Podstawowe pojęcia ustawowe z zakresu ochrony osób i mienia, 

2. Tryb uzgadniania ochrony obiektów podlegających obowiązkowej ochronie, 

3. Zasady, tryb tworzenia, struktura organizacyjna, zakres działania i sposób prowadzenia 

dokumentacji ochronnej, 

4. Zakres i tryb sprawowania nadzoru nad realizacją zadań ochronnych i użycia środków 

przymusu bezpośredniego i broni palnej, 

5. Analiza zagrożeń i ocena stanu bezpieczeństwa obiektu, 

6. Planowanie działań ochronnych – zasady sporządzania procedur i instrukcji, 

7. Rodzaje planów ochrony i zasady ich sporządzania, 

8. Analiza praktyczna wybranych planów ochrony, procedur i instrukcji, 

9. Systemy organizacji ochrony i wybór taktyki wykonywania zadań ochronnych, 

10. System zabezpieczenia imprez masowych, 

11. Taktyka działania grup interwencyjnych, 

12. Taktyka działania służb porządkowych i informacyjnych organizatora imprezy masowej, 



 
 

 
 

13. Zasady sporządzania i uzgadniania Planu zabezpieczenia imprezy masowej, 

14. Zasady prowadzenia dokumentacji ochronnej, 

15. Procedury, zakres i cel ochrony osób, 

16. Podstawowe zasady ochrony osób, 

17. Zasady opracowywania instrukcji konwojowej, 

18. Rodzaje, zasady organizacji i taktyka wykonywania zadań konwojowych, 

19. Kalkulacja sił i środków w działaniach ochronnych, 

20. Praktyczne wykonanie elementów dokumentacji ochronnej, 

21. Ocena wpływu dobranej taktyki na skuteczność działań ochronnych.  

 

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 „Taktyki wykonywania zadań ochrony osób i imienia” 

dla studentów i studentek III roku studiów stacjonarnych, kształcących się na studiach I stopnia  

na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne,  

 

w formie ćwiczeń - w łącznym wymiarze 10 godzin, w jednej grupie.  

 

W tym: 

 

L.p. Temat zajęć Liczba godzin 

1. Podstawy prawne i zasady wykonywania komercyjnej ochrony osób i mienia 1 

2. Zasady prowadzenia dokumentacji ochronnej. 1 

3. Sporządzanie i tryb uzgadniania planu ochrony obiektu 1 

4. 
Procedury i instrukcje – zasady sporządzania. Taktyka działania służb 
ochrony obiektu 

1 

5. 
Plan zabezpieczenia imprezy masowej – zasady sporządzania i tryb 
uzgadniania. Taktyka działania służb porządkowych i informacyjnych 
organizatora imprezy masowej. 

1 

6. 
Instrukcja konwojowa – zasady sporządzania i taktyka działania grup 
konwojowych 

1 

7. Ochrona osób. Organizacja i taktyka działania grupy ochronnej 1 

8. Opracowywani procedur,  instrukcji i elementów planów ochrony. 3 

 



 
 

 
 

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. 
 


