
 
 

 
 

Załącznik nr 1  

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

Część 5.2: Taktyka i techniki śledcze - ćwiczenia 

 

Cel zajęć:  

 

 Celem nauczania przedmiotu Taktyka i techniki śledcze jest zapoznanie studenta 
z podstawowymi pojęciami z zakresu pracy operacyjnej w kontekście zwalczania przestępczości w 
zakresie zarówno taktycznym jak i technicznym. Przedmiot ma za zadanie przede wszystkim 
dostarczyć studentom wiedzę i umiejętności praktyczne dotyczące podstaw prawnych, zakresu 
stosowania oraz odpowiedniego doboru poszczególnych form i metod pracy operacyjnej  
w zwalczaniu przestępczości zarówno pospolitej jak i zorganizowanej. 
 Studenci poznają formy i metody pracy operacyjnej od najbardziej podstawowych takich jak 
wywiad, penetracja, analiza, aż do najbardziej zaawansowanych takich jak kontrola operacyjna, 
przesyłka niejawnie nadzorowana, wręczenie kontrolowane czy współpraca z osobowymi źródłami 
informacji. 
 Po zaliczeniu przedmiotu student będzie posiadał wiedzę o podstawach prawnych 
stosowania pracy operacyjnej, źródłach wiedzy o tych czynnościach, podmiotach uprawniony  
i zobowiązanych do stosowania czynności operacyjno – rozpoznawczych w aspekcie taktycznym  
i technicznym zwalczania przestępczości. 
 W wyniku kształcenia student będzie znał istotę, funkcje i znaczenie pracy operacyjnej  
w zakresie taktyki i techniki śledczej. Dodatkowo będzie znał zasady współpracy z właściwymi 
służbami wykonującymi pracę operacyjną w obszarze walki z przestępczością. Szczególny nacisk 
zostanie położony na wykorzystanie owoców pracy operacyjnej w postępowaniu karnym oraz 
ochronę praw człowieka osób poddanych czynnością operacyjnym.  
 

 

Zakres tematyczny zajęć:  

 

1. Podstawowe pojęcia, źródła wiedzy i podmioty wykonujące pracę operacyjną. 

2. Podstawy prawne stosowania czynności operacyjno – rozpoznawczych. 

3. Formy pracy operacyjnej. 

4. Metody pracy operacyjnej. 

5. Środki techniczne wykorzystywane w pracy operacyjnej. 

6. Wykorzystanie owoców pracy operacyjnej. 

7. Ochrona praw człowieka w związku ze stosowaniem metod pracy operacyjnej. 

 

 

 

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 „Taktyka i techniki śledcze” dla studentów i studentek II 

roku studiów stacjonarnych, kształcących się na studiach II stopnia  na kierunku Bezpieczeństwo 

wewnętrzne,  

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

 

W tym: 

 

L.p. Temat zajęć Liczba godzin 

1. 
Źródła wiedzy o czynnościach operacyjno – rozpoznawczych i ich krytyczna 
ocena. 

1 

2. 
Przedstawienie podstawowych czynności operacyjno – rozpoznawczych 
służących zwalczaniu przestępczości. 

1 

3. 
Podmioty uprawnione i zobowiązane do wykonywania czynności operacyjno 
– rozpoznawczych i ich kompetencje. 

1 

4. Cele czynności – operacyjno – rozpoznawczych. 1 

5. 
Podstawowe zagadnienia dotyczące zaawansowanych metod pracy 
operacyjno – rozpoznawczej. 

1 

6. 
Rola osobowych źródeł informacji w zwalczaniu przestępczości pospolitej 
oraz zorganizowanej. 

1 

7. Taktyczne i prawne aspekty stosowania środków techniki operacyjnej. 1 

8. 
Kontrola operacyjna jako narzędzie zwalczania przestępczości 
zorganizowanej. 

1 

9. 
Zakup kontrolowany w zwalczaniu przestępczości korupcyjnej, handlu 
bronią i przestępczości narkotykowej. 

1 

10. 
 Przesyłka niejawnie nadzorowana w zwalczaniu przestępczości gospodarczej 

i narkotykowej. 
1 

11. 
Model procesu wykrywczego na podstawie zwalczania przestępczości 
samochodowej. 

1 

12. Wykorzystanie owoców pracy operacyjnej w procesie karnym. 1 

13. Prawa prowadzących czynności operacyjno – rozpoznawcze. 1 

14. Obowiązki prowadzących czynności operacyjno – rozpoznawcze. 1 

15. Czynności operacyjno – rozpoznawcze a prawa człowieka. 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. 
 


