
 
 

 
 

Załącznik nr 1  

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

Część 4.7A:  Taktyki wykonywania zadań ochrony osób i imienia - 

konwersatorium 

Cel zajęć: 

  

 Celem nauczania przedmiotu „Taktyki wykonywania zadań ochrony osób i mienia” jest 

zapoznanie studenta z zadaniami agencji ochrony osób i mienia w zakresie ochrony osób, ochrony 

transportów wartości pieniężnych, w zakresie zabezpieczenia technicznego chronionych obiektów. 

Przedmiot ma za zadanie, dostarczyć studentom wiedzę i umiejętności, w zakresie analizowania, 

syntezy i oceny, czynników wpływających na właściwą organizację ochrony osób, zabezpieczenia 

technicznego chronionych wartości. Studenci nabędą kompetencje w zakresie organizowania ochrony 

osób, transportów wartości pieniężnych oraz zabezpieczenia technicznego chronionych obiektów. 

Po zaliczeniu przedmiotu student będzie potrafił wykorzystać wiedzę teoretyczną 

w zakresie pozyskiwania danych służących do analizowania czynników wpływających na właściwą 

organizację ochrony osób, ochrony transportów pieniężnych. Dodatkowo będzie potrafił, wykorzystać 

wiedzę teoretyczną w zakresie pozyskiwania danych, do analizowania czynników wpływających, na 

właściwą organizację zabezpieczenia technicznego chronionych obiektów. W wyniku kształcenia 

student nabędzie umiejętność zastosowania obowiązujących przepisów oraz procedur, do właściwej 

organizacji ochrony osób, transportu wartości pieniężnych, a także zabezpieczenia technicznego 

chronionych obiektów. 

 

Zakres tematyczny zajęć: 

1. Ochrona konwojów. 

I. Przepisy prawa regulujące zasady transportu wartości pieniężnych.  

II. Pojęcie, cel, istota i rodzaje konwojów. 

III. Obowiązki dowódcy konwoju, konwojentów oraz innych osób wchodzących w skład konwoju.  

IV. Organizacja i zasady ochrony konwoju pieszego oraz wykonywanego przy pomocy środków 

transportu. 

V. Rodzaje zagrożeń oraz zasady postępowania w przypadkach nadzwyczajnych. 

VI. Współdziałanie z Policją przy realizacji konwoju. 

 

2. Techniczne środki zabezpieczenia obiektów-klasyfikacja i przeznaczenie. 

I. Techniczne urządzenia zabezpieczające: 

a) budowlane 

b) mechaniczne 

c) elektroniczne 

II. Systemy zabezpieczenia stosowane w ochronie obiektów. 

 

3. Przyczyny podejmowania zamachów na osoby. 

I. Motywacje sprawców oraz charakterystyka ataków. 

II. Metody i etapy ataków na osoby oraz używane środki. 

III. Atak z użyciem broni palnej z bliska. 



 
 

 
 

IV. Atak z użyciem broni palnej na odległość. 

V. Atak z użyciem materiałów wybuchowych. 

VI. Uprowadzenia. 

 

4. Założenia taktyczne przeciwdziałania atakom. 

I. Rozpoznanie zagrożenia. 

II. Wykrywanie obserwacji. 

III. Taktyka ochrony w obiekcie. 

IV. Taktyka ochrony w środkach transportu. 

 

5. Organizacja grupy ochronnej.  

I. Szyki ochronne. 

II. Pierścienie bezpieczeństwa. 

III. Kawalkady. 

 

Liczba uczestników zajęć konwersatoryjnych – 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 konwersatoriów - w łącznym wymiarze 20 godzin, w jednej grupie.  

 

W tym: 

 

L.p. Temat zajęć Liczba godzin 

1. Ochrona konwojów. 6 

2. Techniczne środki zabezpieczenia obiektów-klasyfikacja i przeznaczenie. 3 

3. Przyczyny podejmowania zamachów na osoby. 5 

4. Założenia taktyczne przeciwdziałania atakom. 3 

5. Organizacja grupy ochronnej. 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. 
 


