
 
 

 
 

Załącznik nr 1  

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

Część 5.4: Podstawy pracy operacyjnej - warsztaty 

 

Cel zajęć:  

Celem przedmiotu podstawy pracy operacyjnej jest wstępne i ogólne poznanie przez 

studentów funkcjonujących rozwiązań prawno-organizacyjnych w obszarze zwalczania wykrywania  

i zwalczania przestępczości zorganizowanej przy pomocy form i metod pracy operacyjnej.   

Zakres przedmiotu: 

Omawiane zagadnienia będą dotyczyły stosowania podstaw pracy operacyjnej, co do 

poziomu zapobiegania ogólno pojętej przestępczości zorganizowanej, jej rozpoznawania, zagrożeń 

wynikających z ich natury, reagowania na pojawiające się zagrożenia i ograniczania skutków 

ewentualnych skutków. W szczególności studenci będą mieli okazję zapoznać się oraz na podstawie 

przedstawionych przykładów praktycznych uczestniczyć we wdrażaniu metod pracy operacyjnej 

zgodnych z założeniami polskiego systemu prawnego, w tym poznać wdrożone mechanizmy prawne.  

Zdefiniujemy sobie, czym jest przestępczość zorganizowana i na czym polega i od czego jest 

uzależnione stosowanie pracy operacyjnej. Jakie organy w Polsce odpowiadają za zwalczanie 

zorganizowanej przestępczości i które ze służb mają uprawnienia do stosowania pracy operacyjnej   

Omówimy obszary życia społecznego najbardziej narażone na przestępczość zorganizowaną. 

Mechanizmy, w których najczęściej występuje zorganizowana przestępczość zorganizowana.  

Oszacujemy na podstawie dostępnych danych statystycznych oraz wyników badań opinii społecznej 

czy danych pozarządowych organizacji międzynarodowych skalę działalności zorganizowanych grup 

przestępczych w Polsce. Na podstawie przedstawionych przez prowadzącego założeń praktycznych 

studenci w grupach przedstawią projekt taktyki prowadzenia czynności operacyjno-rozpoznawczych, 

co do rozpracowania kierownika i członków zorganizowanej grupy przestępczej, przy uwzględnieniu 

stosowania podstaw pracy operacyjnej. 

Uzyskane umiejętności, kompetencje i wiedza; 

Studenci nabędą umiejętność zdefiniowania podstaw pracy operacyjnej, ogólnego zrozumienia 

stosowania wybranych form i metod pracy operacyjnej. Następnie na tej podstawie klasyfikowania 

źródeł zorganizowanej grupy przestępczej i jej definiowania. Będą potrafili rozpoznawać rodzaje 

aktywności świadczącej o zagrożeniu zorganizowanych grup przestępczych, identyfikować zadania 

i uprawnienia służb oraz identyfikować prawno-organizacyjne narzędzia ich zapobiegania                

i zwalczania. Studenci będą mieli ogólną wiedzę, co do podstaw prawnych oraz warunków, kiedy 

można stosować poszczególne metody i formy pracy operacyjnej. 

Studenci nabędą również umiejętność rozpoznania czynności operacyjnych od innych (np. 

administracyjno-prawnych, dochodzeniowo-śledczych). Legalizm wykonywanych działań pod kątem 

materialnym i formalnym. W formie ogólnej i podstawowej zdobędą wiedzę, co do tego, czym jest 

wywiad operacyjny, analiza operacyjna i obserwacja. Osobowe źródła informacji - podział.  

Dokumentowanie wykonywania czynności operacyjnych.  Kontrola operacyjna - jako jedna z metod 

pracy operacyjnej. Zakup kontrolowany. Kontrolowane wręczenie korzyści materialnej -”łapówka 

pod nadzorem służb”. Przesyłka niejawnie kontrolowana. Operacja specjalna. Przesyłka niejawnie 

kontrolowana. Wykorzystanie efektów pracy operacyjnej w postępowaniu karnym. Przekształcenie 

dokumentacji operacyjnej w procesową. Ćwiczenie w zakresie umiejętności rozpoznawania zamierzeń 

operacyjnych pod kątem możliwości ich efektywnego wykorzystania dla osiągnięcia danego celu. 



 
 

 
 

Umiejętność stosowania w praktyce pracy operacyjnej, w oparciu o konkretne przykłady pod kątem 

prawidłowego dokumentowania przedsiębranych działań poza procesowych. Indywidualna praca 

każdego ze studentów w zakresie stosowania takich „narzędzi” pracy operacyjnej jak zakup 

kontrolowany, przesyłka niejawnie kontrolowana, kontrola korespondencji. 

 

Zakres tematyczny zajęć:  

1. Podstawy prawne stosowania oraz ogólne cele i zasady podstaw pracy operacyjnej 

2.Organy umocowane na podstawie przepisów prawa do podejmowania czynności operacyjnych. 

3.Cel określonych przedsięwzięć o charakterze operacyjnym. 

4.Zasady, jakimi kierować się należy przy wykonywaniu pracy operacyjnej. 

5.Rodzaje form pracy operacyjnej. 

6.Operacyjne sprawdzenie 

7.Zasady Operacyjnego poszukiwania osób 

8. Metody pracy operacyjnej. 

9. Czym jest wywiad operacyjny 

10.Czym jest analiza operacyjna 

11. Rodzaje analiz i jej cele 

12. Czym jest obserwacja  

13. Rodzaje obserwacji   

14. Zasadzka 

15. Planowanie i opracowanie zasadzki  

16.Osobowe źródła informacji 

17. Podział osobowych źródeł informacji 

18.Zasady i dokumentowanie wykonywanych czynności operacyjnych 

19.Kontrola operacyjna - jako jedna z metod pracy operacyjnej 

20. Zakup kontrolowany 

21.Kontrolowane wręczenie korzyści materialnej -”łapówka pod nadzorem służb” 

22. Przesyłka niejawnie kontrolowana 

23. Operacja specjalna 

24. Przesyłka niejawnie kontrolowana 

25.Wykorzystanie efektów pracy operacyjnej w postępowaniu karnym 

26. Przekształcenie dokumentacji operacyjnej w procesową 

 

Liczba uczestników zajęć warsztatowych– 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 „Podstawy pracy operacyjnej” dla studentów  

i studentek II roku studiów stacjonarnych, kształcących się na studiach II stopnia  na kierunku 

Bezpieczeństwo wewnętrzne,  

 

w formie warsztatów - w łącznym wymiarze 30 godzin, w 2 grupach, po 15 godzin w każdej. 

 

W tym: 

 

L.p. Temat zajęć Liczba godzin 

1. 
Podstawy prawne czynności operacyjno-rozpoznawczych. Organy 
umocowane na podstawie przepisów prawa do podejmowania czynności 
operacyjnych. 

2 

2. 
Cel przedsięwzięć o charakterze operacyjnym oraz zasady, jakimi należy się 
kierować przy wykonywaniu pracy operacyjnej. 

2 

3. Formy pracy operacyjnej i metody pracy operacyjnej. 2 

4. 
W formie podstawowej omówienie, czym jest wywiad operacyjny, analiza 
operacyjna, obserwacja oraz osobowe źródła informacji - podział. 

2 

5. 

W formie podstawowej omówienie poszczególnych metod pracy operacyjnej 
tj. kontrola operacyjna, zakup kontrolowany, 
kontrolowane wręczenie korzyści materialnej - ”łapówka pod nadzorem 
służb”, przesyłka niejawnie kontrolowana, operacja specjalna. 

3 

6. Ogólne zasady dokumentowania wykonywania czynności operacyjnych. 1 

7. Wykorzystanie efektów pracy operacyjnej w postępowaniu karnym. 2 

8. Przekształcenie dokumentacji operacyjnej w procesową. 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. 
 


