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KARTA ZAJĘĆ (SYLABUS) 

 

I.  Zajęcia i ich usytuowanie w harmonogramie realizacji programu 

 

1. Jednostka prowadząca kierunek 

studiów 
Instytut Nauk Społecznych i Ochrony Zdrowia 

2. Nazwa kierunku studiów Bezpieczeństwo transgraniczne 

3. Forma prowadzenia studiów stacjonarne 

4. Profil studiów praktyczny 

5. Poziom kształcenia  studia I stopnia 

6. Nazwa zajęć Służby specjalne w systemie bezpieczeństwa państwa 

7. Kod zajęć BT.S.II1.B4 

8. Poziom/kategoria zajęć Zajęcia kierunkowe do wyboru 

9. Status zajęć fakultatywny 

10. Usytuowanie zajęć w 

harmonogramie realizacji zajęć 
semestr III 

11. Język wykładowy polski 

12. Liczba punktów ECTS 1 

13. Koordynator zajęć  

14. Odpowiedzialny za realizację 

zajęć 
dr Andrzej Kawecki 

 

2 Formy zajęć dydaktycznych i ich wymiar w harmonogramie realizacji programu 

studiów 

 

Wykład 

W 

Ćwiczenia 

C 

Konwersatorium 

K 

Laboratorium 

L 

Projekt 

P 

Praktyka 

PZ 

Inne 

- 15 - - - - - 
 

3. Cele zajęć 

C1 - student zdobywa wiedzę na temat zadań wykonywanych przez Centralne Biuro 

Antykorupcyjne, Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencję Wywiadu, Służbę 

Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służbę Wywiadu Wojskowego. 

C2 - student zdobywa wiedzę na temat miejsca służb specjalnych w systemie organów 

państwowych.  

C3 - student nabywa umiejętność identyfikowania prostych czynności operacyjno-

rozpoznawcze oraz zadań i form działania wywiadu i kontrwywiadu w systemie 

bezpieczeństwa państwa. 

C4 - student rozwija świadomość potrzeby rozwijania i podnoszenia fachowych kwalifikacji 

służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo państwa oraz konieczności stałego uaktualniania 

wiedzy, zachowując krytycyzm i skłonność do weryfikowania pozyskiwanych informacji. 
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4. Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych kompetencji. 

Brak wymagań wstępnych 

 

5. Efekty uczenia się dla zajęć, wraz z odniesieniem do kierunkowych efektów uczenia się 

 

Lp. Opis efektów uczenia się dla zajęć 

Odniesienie 

do kierunkowych 

efektów uczenia się - 

identyfikator 

kierunkowych 

efektów uczenia się 

W_01 

Zna zadania wykonywane przez Centralne Biuro Antykorupcyjne, 

Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencję Wywiadu, 

Służbę Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służbę Wywiadu 

Wojskowego. 

K_W03 

K_W04 

W_02 
Charakteryzuje usytuowanie służb specjalnych w systemie organów 

państwowych. 

K_W03 

K_W04 

U_01 

Identyfikuje proste czynności operacyjno-rozpoznawcze oraz 

zakres zadań i form działania wywiadu i kontrwywiadu w systemie 

bezpieczeństwa państwa. 

K_U02 

U_02 
Omawia zakres uprawnień polskich służb specjalnych w kontekście 

zapewnienia bezpieczeństwa państwa. 
K_U02 

K_01 

Jest świadomy konieczności stałego uaktualniania wiedzy, 

zachowuje krytycyzm i skłonność do weryfikowania 

pozyskiwanych informacji, jest otwarty na poglądy innych. 

K_K01 

K_K02 

 

6. Treści kształcenia – oddzielnie dla każdej formy zajęć dydaktycznych  

(W- wykład, K- konwersatorium, L- laboratorium, P- projekt, PZ- praktyka zawodowa) 
 

Lp. 
Tematyka zajęć – szczegółowy opis bloków tematycznych Liczba 

godzin 

C1 
Służby specjalne oraz kryteria ich klasyfikacji na gruncie polskiego 

ustawodawstwa. 
2 

C2 Usytuowanie służb specjalnych w systemie organów państwowych. 1 

C3 

Zakres działania służb specjalnych. Zadania wykonywane przez Centralne 

Biuro Antykorupcyjne, Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencję 

Wywiadu, Służbę Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służbę Wywiadu 

Wojskowego. 

4 

C4 
Czynności operacyjno-rozpoznawcze jako podstawowa forma działania służb 

specjalnych. 
2 

C5 Zakres uprawnień funkcjonariuszy polskich służb specjalnych. 3 

C6 
Nadzór Prezesa Rady Ministrów nad działalnością służb specjalnych oraz rola 

Prezydenta RP w systemie kontroli służb specjalnych. 
1 

C7 Kształt kontroli parlamentarnej służb specjalnych. 1 

C8 Sądowa kontrola działalności służb specjalnych 1 

 Razem  15 
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7. Metody weryfikacji efektów uczenia się/w odniesieniu do poszczególnych efektów/ 

 

Symbol 

efektu 

uczenia się 

Forma weryfikacji 

Egzamin 

ustny 

Egzamin 

pisemny 
Kolokwium Projekt 

Sprawdzian 

wejściowy 
Sprawozdanie Inne 

W_01   X X   
X – ocena 

aktywności  

W_02   X X    
X – ocena 

aktywności 

U_01    X   
X – ocena 

aktywności 

U_02    X   
X – ocena 

aktywności 

K_01       

x - 

obserwacja 

postawy i 

ocena 

prezentowa

nego 

stanowiska 

 

8. Narzędzia dydaktyczne 

Symbol Forma zajęć  

N1 Metody podające – wykład informacyjny C1, C3,  

N2 Metody poddające – objaśnienie lub wyjaśnienie C2, C4 

N3 Metody problemowe – wykład problemowy C3, C6-C8 

N4 Metody problemowe – aktywizujące – metoda przypadków C4, C5 

N5 Metody problemowe – aktywizujące – dyskusja dydaktyczna C6, C7-C8 

N6 Metody praktyczne – metoda projektów C3, C4, C5 
 

9. Ocena osiągniętych efektów uczenia się 

 

9.1. Sposoby oceny 

Ocena formująca 

F1 Ocena aktywności 

F2 Ćwiczenie projektowe 

F3 Zaliczenie pisemne 
 

Ocena podsumowująca 

P1 Zaliczenie przedmiotu na podstawie średniej 

ważonej F1+F2+F3 
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9.2. Kryteria oceny 

 

Sym 

bol 

efektu 

uczen

ia się 

Na ocenę 3 Na ocenę 3,5 Na ocenę 4 Na ocenę 4,5 Na ocenę 5 

W_01 

Zna zadania 

wykonywane 

przez Centralne 

Biuro 

Antykorupcyjne, 

Agencję 

Bezpieczeństwa 

Wewnętrznego 

oraz Agencję 

Wywiadu, 

Służbę 

Kontrwywiadu 

Wojskowego 

oraz Służbę 

Wywiadu 

Wojskowego w 

stopniu 

podstawowym 

zaliczenie 

przedmiotu: 

51%-60% pkt. 

Zna zadania 

wykonywane 

przez Centralne 

Biuro 

Antykorupcyjne, 

Agencję 

Bezpieczeństwa 

Wewnętrznego 

oraz Agencję 

Wywiadu, 

Służbę 

Kontrwywiadu 

Wojskowego 

oraz Służbę 

Wywiadu 

Wojskowego w 

stopniu 

podstawowym 

zaliczenie 

przedmiotu: 

61%-71% pkt. 

Zna zadania 

wykonywane 

przez Centralne 

Biuro 

Antykorupcyjne, 

Agencję 

Bezpieczeństwa 

Wewnętrznego 

oraz Agencję 

Wywiadu, 

Służbę 

Kontrwywiadu 

Wojskowego 

oraz Służbę 

Wywiadu 

Wojskowego w 

stopniu średnim 

zaliczenie 

przedmiotu: 

71%-80% pkt. 

Zna zadania 

wykonywane 

przez Centralne 

Biuro 

Antykorupcyjne, 

Agencję 

Bezpieczeństwa 

Wewnętrznego 

oraz Agencję 

Wywiadu, 

Służbę 

Kontrwywiadu 

Wojskowego 

oraz Służbę 

Wywiadu 

Wojskowego w 

stopniu 

zaawansowanym  

zaliczenie 

przedmiotu: 81% 

- 90% pkt. 

Zna zadania 

wykonywane 

przez Centralne 

Biuro 

Antykorupcyjne, 

Agencję 

Bezpieczeństwa 

Wewnętrznego 

oraz Agencję 

Wywiadu, Służbę 

Kontrwywiadu 

Wojskowego oraz 

Służbę Wywiadu 

Wojskowego w 

stopniu bardzo 

zaawansowanym  

zaliczenie 

przedmiotu: 91% 

- 100% pkt. 

W_02 

 Charakteryzuje 

usytuowanie 

służb 

specjalnych w 

systemie 

organów 

państwowych w 

stopniu 

podstawowym 

zaliczenie 

przedmiotu: 

51%-60% pkt. 

Charakteryzuje 

usytuowanie 

służb 

specjalnych w 

systemie 

organów 

państwowych w 

stopniu 

podstawowym 

zaliczenie 

przedmiotu: 

61%-71% pkt. 

Charakteryzuje 

usytuowanie 

służb 

specjalnych w 

systemie 

organów 

państwowych w 

stopniu średnim 

zaliczenie 

przedmiotu: 

71%-80% pkt. 

Charakteryzuje 

usytuowanie 

służb 

specjalnych w 

systemie 

organów 

państwowych w 

stopniu 

zaawansowanym  

zaliczenie 

przedmiotu: 81% 

- 90% pkt. 

Charakteryzuje 

usytuowanie 

służb specjalnych 

w systemie 

organów 

państwowych w 

stopniu bardzo 

zaawansowanym  

zaliczenie 

przedmiotu: 91% 

- 100% pkt. 

U_01 

 Identyfikuje 

proste czynności 

operacyjno-

rozpoznawcze 

oraz zakres 

zadań i form 

działania 

wywiadu i 

kontrwywiadu w 

systemie 

bezpieczeństwa 

państwa w 

stopniu 

podstawowym 

Identyfikuje 

proste czynności 

operacyjno-

rozpoznawcze 

oraz zakres 

zadań i form 

działania 

wywiadu i 

kontrwywiadu w 

systemie 

bezpieczeństwa 

państwa w 

stopniu 

podstawowym 

Identyfikuje 

proste czynności 

operacyjno-

rozpoznawcze 

oraz zakres 

zadań i form 

działania 

wywiadu i 

kontrwywiadu w 

systemie 

bezpieczeństwa 

państwa w 

stopniu średnim 

zaliczenie 

Identyfikuje 

proste czynności 

operacyjno-

rozpoznawcze 

oraz zakres 

zadań i form 

działania 

wywiadu i 

kontrwywiadu w 

systemie 

bezpieczeństwa 

państwa w 

stopniu 

zaawansowanym  

Identyfikuje 

proste czynności 

operacyjno-

rozpoznawcze 

oraz zakres zadań 

i form działania 

wywiadu i 

kontrwywiadu w 

systemie 

bezpieczeństwa 

państwa w 

stopniu bardzo 

zaawansowanym  

zaliczenie 
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zaliczenie 

przedmiotu: 

51%-60% pkt. 

zaliczenie 

przedmiotu: 

61%-71% pkt. 

przedmiotu: 

71%-80% pkt. 

zaliczenie 

przedmiotu: 81% 

- 90% pkt. 

przedmiotu: 91% 

- 100% pkt. 

U_02 

Omawia zakres 

uprawnień 

polskich służb 

specjalnych w 

kontekście 

zapewnienia 

bezpieczeństwa 

państwa w 

stopniu 

podstawowym 

zaliczenie 

przedmiotu: 

51%-60% pkt. 

Omawia zakres 

uprawnień 

polskich służb 

specjalnych w 

kontekście 

zapewnienia 

bezpieczeństwa 

państwa w 

stopniu 

podstawowym 

zaliczenie 

przedmiotu: 

61%-71% pkt. 

Omawia zakres 

uprawnień 

polskich służb 

specjalnych w 

kontekście 

zapewnienia 

bezpieczeństwa 

państwa w 

stopniu średnim  

 

zaliczenie 

przedmiotu: 

71%-80% pkt. 

Omawia zakres 

uprawnień 

polskich służb 

specjalnych w 

kontekście 

zapewnienia 

bezpieczeństwa 

państwa w 

stopniu 

zaawansowanym  

zaliczenie 

przedmiotu: 81% 

- 90% pkt. 

Omawia zakres 

uprawnień 

polskich służb 

specjalnych w 

kontekście 

zapewnienia 

bezpieczeństwa 

państwa w 

stopniu bardzo 

zaawansowanym  

zaliczenie 

przedmiotu: 91% 

- 100% pkt. 

K_01 

Jest świadomy 

konieczności 

stałego 

uaktualniania 

wiedzy, 

zachowuje 

krytycyzm i 

skłonność do 

weryfikowania 

pozyskiwanych 

informacji, jest 

otwarty na 

poglądy innych 

Jest świadomy 

konieczności 

stałego 

uaktualniania 

wiedzy, 

zachowuje 

krytycyzm i 

skłonność do 

weryfikowania 

pozyskiwanych 

informacji, jest 

otwarty na 

poglądy innych 

Jest świadomy 

konieczności 

stałego 

uaktualniania 

wiedzy, 

zachowuje 

krytycyzm i 

skłonność do 

weryfikowania 

pozyskiwanych 

informacji, jest 

otwarty na 

poglądy innych, 

dążąc do 

poznawania 

nowych 

rozwiązań 

Jest świadomy 

konieczności 

stałego 

uaktualniania 

wiedzy, 

zachowuje 

krytycyzm i 

skłonność do 

weryfikowania 

pozyskiwanych 

informacji, jest 

otwarty na 

poglądy innych, 

dążąc do 

poznawania 

nowych 

rozwiązań 

Jest świadomy 

konieczności 

stałego 

uaktualniania 

wiedzy, 

zachowuje 

krytycyzm i 

skłonność do 

weryfikowania 

pozyskiwanych 

informacji, jest 

otwarty na 

poglądy innych, 

dążąc do 

poznawania 

nowych 

rozwiązań 
 

10. Literatura podstawowa i uzupełniająca 
 

Literatura podstawowa: 

1. Bożek M., Czuryk M., Karpiuk M., Kostrubiec J., Służby specjalne w strukturze władz 

publicznych. Zagadnienia prawnoustrojowe, Warszawa 2014. 

2. Laskowski D., Polskie służby specjalne, Poznań 2017. 

3. Zalewski S., Służby specjalne w państwie demokratycznym, Warszawa 2008. 

 

Literatura uzupełniająca: 

1. Bury J., Rola służb specjalnych w zapewnieniu bezpieczeństwa narodowego. Wyzwania 

i problemy, [w:] Problemy bezpieczeństwa wewnętrznego i bezpieczeństwa 

międzynarodowego,  

K.M. Księżopolski (red.), Warszawa 2009.  

2. Żebrowski A., Ewolucja polskich służb specjalnych. Wybrane obszary walki 

informacyjnej (wywiad i kontrwywiad w latach 1989-2003), Kraków 2005. 

3. Żebrowski A., Wywiad i kontrwywiad XXI wieku, Lublin 2010. 
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4. Fehler W., Bezpieczeństwo wewnętrzne. Podstawowe aspekty teoretyczne i praktyczne, 

Warszawa 2012. 

5. Krzak A.,  Gibas-Krzak D.,  Służby specjalne w systemie bezpieczeństwa państwa. 

Przeszłość-teraźniejszość-przyszłość. Materiały i studia, Szczecin-Warszawa 2012. 

6. Sprengel B., Służby mundurowe ochrony bezpieczeństwa wewnętrznego - zarys 

problematyki, Toruń 2008. 

7. Wojtaszczyk K.A., Polskie służby specjalne. Słownik, Warszawa 2011. 

 

11. Macierz realizacji zajęć 

Symbol 

efektu 

uczenia się 

Odniesienie 

efektu do 

efektów zde-

finiowanych 

dla programu 

Cele 

zajęć 

Treści 

programowe 

Narzędzia 

dydaktyczne 

Sposoby 

oceny 

W_01 K_W03 

K_W04 

C1 C3, C4, C5-

C8 

N1-N4, N6 F1, F2, F3 

W_02 K_W03 

K_W04 

C2 C1-C3,  

C6-C8 

N1-N3, N5, 

N6 

F1, F2, F3 

U_01 K_U02 C3 C3, C4 N1-N4, N6 F1, F2, F3 

U_02 K_U02 C3 C2, C3, C4, 

C5 

N1-N3, N5, 

N6 

F1, F2, F3 

K_01 K_K01 

K_K02 

C4 - - - 

 

 

12. Obciążenie pracą studenta 

Forma aktywności 
Średnia liczba godzin 

na zrealizowanie aktywności 

Udział w wykładach   - 

Udział w ćwiczeniach 15 

Udział w konwersatoriach/laboratoriach/projektach  - 

Udział w praktyce zawodowej  - 

Udział nauczyciela akademickiego w egzaminie   - 

Udział w konsultacjach  - 

Suma godzin kontaktowych 15 

Samodzielne studiowanie treści wykładów  - 

Samodzielne przygotowanie do zajęć kształtujących 

umiejętności praktyczne 
5 

Wykonanie projektu  - 

Przygotowanie do egzaminu i kolokwiów 5 

Suma godzin pracy własnej studenta 10 

Sumaryczne obciążenie studenta 25 

Liczba punktów ECTS za zajęcia 1 
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Obciążenie studenta zajęciami kształtującymi umiejętności 

praktyczne 
20 

Liczba punktów ECTS za zajęcia kształtujące umiejętności 

praktyczne 
1 

 
 
 

13. Zatwierdzenie karty przedmiotu do realizacji 

 

 

Odpowiedzialny za przedmiot:                                             Dyrektor Instytutu: 

 

 

 

 

 

 

 

Przemyśl, dnia  01.10.2021 


