
 
 

 
 

Załącznik nr 1  
 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 
 
Część 5.6:  Ofensywne formy i metody pracy operacyjnej - warsztaty 
 
Cel zajęć:  
 

 Celem nauczania przedmiotu „Ofensywne formy i metody pracy operacyjnej” jest zapoznanie 
studenta z wiedzą w temacie procesu zwalczania przestępczości. Wiedza studenta zostanie 
pogłębiona o tajniki walki ze zjawiskami kryminalnymi. Celem głównym przedmiotu jest 
usystematyzowanie i pogłębienie zagadnień pracy operacyjnej w stopniu umożliwiającym 
przystąpienie do ich praktycznej nauki w służbach ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego, 
do których przygotowują studia. Przedmiot ma za zadanie przekazanie niezbędnej wiedzy 
studentowi, by mógł on zrozumieć czynności operacyjno-rozpoznawcze, co może zagwarantować 
właściwe ich zastosowanie w praktyce procesu wykywczego. Ponadto przedmiot dostarczy informacji 
na temat struktury polskiego modelu zwalczania przestępczości z uwzględnieniem wszystkich jej 
elementów, kładąc akcent na znaczenie czynności operacyjno-poznawczej. Ponadto student pogłębi 
wiedze o czynnościach taktyczno-kryminalnych  o charakterze poza procesowym. Przedmiot skupi 
się również na zapoznaniu studenta z pełnym katalogiem form i metod pracy operacyjnej wraz z 
dokładnym zdefiniowaniem odpowiadających im nazw. Ponadto pozna jakie możliwości daje 
zastosowanie tzw. wyższych form pracy operacyjnej. W ramach przedmiotu będzie także poruszona 
kwestia wykorzystania materiałów operacyjnych w procesie karnym.  

 Wynikiem nauczania przedmiotu będzie biegłe poruszanie się studenta w zakresie zagadnień 
walki ze zjawiskami kryminalnymi, pracy operacyjnej oraz czynności operacyjno-rozpoznawczych. 
Ponadto student bez problemu będzie w stanie wymienić pełen katalog form i metod pracy 
operacyjnej oraz dokładnie zdefiniować odpowiadające im nazwy. Student opanuje zagadnienia 
z zakresu czynności taktyczno-kryminalnych o charakterze procesowym, wykorzystania wyższych 
form pracy operacyjnej, a także wykorzystania materiałów operacyjnych w procesie karnym.   
 
Zakres tematyczny zajęć:  
 
1. Wprowadzenie do zagadnień przedmiotu: tajniki walki ze zjawiskami kryminalnymi. 
2. Przedstawienie czynności operacyjno-rozpoznawczych mających na celu zastosowanie w praktyce 

procesu wykrywczego. 
3. Analiza czynności taktyczno-kryminalnych o charakterze procesowym. 
4. Przedstawienie wszystkich elementów struktury polskiego modelu zwalczania przestępczości. 
5. Znaczenie czynności operacyjno-poznawczych w wymienionej strukturze. 
6. Zapoznanie z katalogiem form i metod pracy operacyjnej, zdefiniowanie ich nazw oraz 

zaznajomienie z tzw. wyższymi formami pracy operacyjnej. 
7. Wykorzystanie materiałów operacyjnych w procesie karnym.  
 
 
Liczba uczestników zajęć warsztatowych – około 15 osób/gr.   
    
 
Termin realizacji usługi: semestr letni w roku akademickim 2019/2020 r.  
zajęcia będą prowadzone w okresie od marca 2020 do września 2020 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„Ofensywne formy i metody pracy operacyjnej”dla 
studentów i studentek I roku studiów stacjonarnych, kształcących się na studiach II stopnia na 
kierunku Bezpieczeństwo Wewnętrzne. 

 
 
w formie warsztatów - w łącznym wymiarze 10 godzin, w 2 grupach, po 5 godzin  

w każdej grupie. 
 
W tym: 

 
L.p. Temat zajęć Liczba godzin 

1. 
Tajniki walki ze zjawiskami kryminalnymi. Analiza 
czynności operacyjno-rozpoznawczych mających na 
celu zastosowanie w praktyce procesu wykrywczego. 

1 

2. Omówienie poszczególnych czynności taktyczno-
kryminalnych o charakterze procesowym. 1 

3. 

Znaczenie czynności operacyjno-poznawczych w 
strukturze polskiego modelu zwalczania 
przestępczości. Przedstawienie elementów 
składowych zwalczania przestępczości. 

1 

4. 
Zdefiniowanie i analiza kataloguform i metod pracy 
operacyjnej oraz zapoznanie z tzw. wyższymi 
formami pracy operacyjnej. 

1 

5. 
Odpowiednie użycie materiałów operacyjnych w 
procesie karnym. Analiza statystyk i wybranych 
przykładów. 

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. 
 


