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Podhalańska Państwowa Uczelnia Zawodowa w Nowy Targu

Informacje ogólne

Nazwa zajęć Rola i zadania służb specjalnych

Kod zajęć BN-1-5,3,21-22

Status zajęć Obowiązkowy

Wydział /
Instytut Instytut Humanistyczno - Społeczny

Kierunek
studiów bezpieczeństwo narodowe

Moduł
specjalizacyjny -----

Specjalizacja -----

Forma studiów Rok studiów Semestr
Suma godzin dydaktycznych

Liczba punktów ECTS
Wykłady Ćwiczenia/praktyki

Stacjonarne

1 1 --- --- ---

1 2 --- --- ---

2 3 --- --- ---

2 4 --- --- ---

3 5 20.0 30.0 4.0

Suma 20.0 30.0 4.0

Poziom
studiów studia pierwszego stopnia

Profil Praktyczny



Osoba
odpowiedzialna
za program
zajęć

dr Ryszard Lelito

Wymagania
(Kompetencje
wstępne)

Brak

Założenia i cele
zajęć

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z rolą i znaczeniem służb specjalnych w systemie
bezpieczeństwa państwa oraz wypracowanie wiedzy w zakresie działalności polskich służb
specjalnych, a także służb specjalnych działających w wybranych

państwach oraz instytucji i mechanizmów nadzoru i kontroli służb specjalnych.

W ramach przedmiotu omówione zostanie:

Geneza, ewolucja, istota i tradycje służb specjalnych.

Usytuowanie służb specjalnych w systemach bezpieczeństwa państw demokratycznych i państw
totalitarnych.

Rola i miejsce służb specjalnych w procesie podejmowania decyzji politycznych w obszarze
bezpieczeństwa państwa.

Kontrowersje działania służb specjalnych - zasada legalizmu, a efektywność.

Istota demokratycznej kontroli nad służbami specjalnymi.

Organizacja, struktura i zadania oraz formy i metody pracy służb specjalnych RP.

Funkcjonowanie i zakres działania służb specjalnych w wybranych państwach.

Prowadzący
zajęcia dr Ryszard Lelito

Egzaminator/
Zaliczający dr Ryszard Lelito

Nakład pracy studenta - bilans punktów ECTS

Nakład pracy studenta niezbędny do uzyskania efektów uczenia się
Obciążenie studenta

Studia
stacjonarne

Studia
niestacjonarne

Obciążenie studenta na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału
nauczycieli akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia i studentów, w
tym:

godz.:
55.0

godz.:
0.0

Udział w wykładach (godz.) 20 0

Udział w: ćwiczenia (godz.) 30 0

Dodatkowe godziny kontaktowe z nauczycielem (godz.) 2 0

Udział w egzaminie (godz.) 3 0

Obciążenie studenta związane z jego indywidualną pracą związaną z zajęciami
organizowanymi przez uczelnię, w tym:

godz.:
45.0

godz.:
0.0



Samodzielne studiowanie tematyki zajęć/ przygotowanie się do wykładu (godz.) 5 0

Samodzielne studiowanie tematyki zajęć/ przygotowanie się do: ćwiczenia (godz.) 15 0

Przygotowanie do zaliczenia/ egzaminu (godz.) 10 0

Wykonanie prac zaliczeniowych (referat, projekt, prezentacja itd.) (godz.) 15 0

Suma 
(obciążenie studenta na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału
nauczycieli akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia oraz związane z
jego indywidualną pracą związaną z tymi zajęciami)

godz.:
100.0

ECTS:
4.0

godz.:
0.0

ECTS:
0

Obciążenie studenta w ramach zajęć kształtujących umiejętności praktyczne godz.:
0

ECTS:
0

godz.:
0

ECTS:
0

Efekty uczenia się

Efekty uczenia się

Odniesienia
do
kierunkowych
efektów
uczenia się

Odniesienia 
do
charakterystyk
drugiego
stopnia 
efektów
uczenia
się Polskich 
Ram
Kwalifikacji

Sposób
weryfikacji
efektów
uczenia się

Wiedza: student zna i rozumie

W1
Znajomość istoty i roli służb specjalnych w systemie
bezpieczeństwa państwa, a także historii, rodzajów i
struktury służb RP.

K_W04 P6S_WG,
P6S_WK_01

egzamin pisemny
(W)

Umiejętności: student potrafi

U1

Znajomość zagadnień z zakresu zdobywania,
gromadzenia, przechowywania, przetwarzania i
udostępniania informacji oraz podejmowanych w tym
trybie procesów decyzyjnych. Umiejętność definiowania
ważnych dla przedmiotu pojęć

K_U01,
K_U02 P6S_UW_01

bezpośrednia
ocena wykonania
zadania
(np. ocena
projektu, ocena
sprawozdania,
dokumentowania
danych, realizacji
zajęć) (U)

Kompetencje społeczne: student jest gotów do

K1

Umiejętność określenia zadań, form i metod pracy
operacyjnej. Obiektywna postawa wobec ocen
działalności różnych podmiotów w tym służb specjalnych
dokonywanych przez polityków i media. Umiejętność
diagnozowania sytuacji w oparciu o informacje, a nie
przeczucia.

K_K03 P6S_KO_03

ocena
wypowiedzi
(treści i sposobu
jej
przedstawiania;)
(K)



Formy i metody kształcenia

Samodzielne studiowanie zalecanej literatury.

Wykonywanie prac lub prezentacji na wybrany temat w oparciu o zalecaną literaturę.

Dyskusja.

Referat

Treści programowe
Wykłady

Wykłady

Geneza, ewolucja, istota i tradycje służb specjalnych.

Usytuowanie służb specjalnych w systemie bezpieczeństwa państw demokratycznych.

Usytuowanie służb specjalnych w państwie totalitarnym.

Właściwość rzeczowa służb specjalnych. Wywiad, kontrwywiad, pozostałe zadania.

Cykl wywiadowczy i zakłócenia sprawnego funkcjonowania służb.

Rola i zadania służb specjalnych w procesie podejmowania decyzji politycznych w obszarze

bezpieczeństwa państwa.

Charakterystyka doboru, szkolenie i zadaniowanie funkcjonariuszy służb

Kontrowersje działania służb specjalnych - legalizm, a efektywność.

Istota demokratycznej kontroli nad służbami specjalnymi.

Organizacja, struktura i zadania oraz formy i metody pracy służb specjalnych RP.

Funkcjonowanie i zakres działania służb specjalnych w wybranych państwach.

Ćwiczenia
ćwiczenia

Geneza, ewolucja, istota i tradycje służb specjalnych.

Usytuowanie służb specjalnych w systemie bezpieczeństwa państw demokratycznych.

Usytuowanie służb specjalnych w państwie totalitarnym.

Właściwość rzeczowa służb specjalnych. Wywiad, kontrwywiad, pozostałe zadania.

Cykl wywiadowczy i zakłócenia sprawnego funkcjonowania służb.

Rola i zadania służb specjalnych w procesie podejmowania decyzji politycznych w obszarze
bezpieczeństwa państwa.

Charakterystyka doboru, szkolenie i zadaniowanie funkcjonariuszy służb

Kontrowersje działania służb specjalnych - legalizm, a efektywność.

Istota demokratycznej kontroli nad służbami specjalnymi.

Organizacja, struktura i zadania oraz formy i metody pracy służb specjalnych RP.

Funkcjonowanie i zakres działania służb specjalnych w wybranych państwach.



Kryteria oceny osiągniętych efektów uczenia się

Kryteria oceny efektów uczenia się osiągniętych przez
studenta

Na ocenę 3 - 55% - 64% poprawnych odpowiedzi.

Na ocenę 3,5 - 65% - 74%
poprawnych odpowiedzi.

Na ocenę 4 - 75% - 84% poprawnych odpowiedzi.

Na ocenę 4,5 - 85% - 90%
poprawnych odpowiedzi.

Forma weryfikacji osiągnięć studenta i warunki zaliczenia zajęć

Forma weryfikacji osiągnięć studenta Egzamin

Warunki odbywania i zaliczenia zajęć oraz dopuszczenia do końcowego egzaminu
(zaliczenia z oceną)

Obecność na
zajęciach.

Praca pisemna.

Wykaz zalecanego piśmiennictwa
Wykaz literatury podstawowej
Lp. Pozycja

1 Z. Siemiątkowski, A. Zięba, "Służby specjalne we współczesnym państwie". Wyd. Elipsa, 2016 r.

2 D. Laskowski, "Polskie służby specjalne". Wyd. FNCE, 2017 r.

3 S. Zalewski, "Służby specjalne w państwie demokratycznym". Wyd. AON.

4 Ustawy o służbach specjalnych

Wykaz literatury uzupełniającej
Lp. Pozycja

1 G. Rdzanek, G Tokarz, "Służby specjalne, przeszłość i teraźniejszość". Wyd. Arboretum, 2009 r.

2 L. Pietrzak, J. Piński, A. Wręga, "Służby specjalne". Wyd. Penelopa, 2015 r.

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk zawodowych

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk zawodowych -----
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