
 
 

 
 

Załącznik nr 1  
 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 
 
Część 5.4.B:  Przestępczość transgraniczna - warsztaty 
 
Cel zajęć:  
 
 Celem nauczania przedmiotu „Przestępczość transgraniczna”jest zapoznanie studenta 
z problematyką zjawiska międzynarodowej przestępczości zorganizowanej jako złożonego 
zagadnienia, w ramach którego można wpływać na społeczeństwo. Przedmiot ma na celu 
zaznajomienie studenta z aspektami działania zorganizowanych grup przestępczych w skali krajowej 
i międzynarodowej, a także  przeprowadzenie analizy czynów zabronionych. Przedstawione zostaną 
mechanizmy przeciwdziałania takim procederom, które państwo musi tworzyć celem zadbania 
o dobro swoich obywateli. Ukazanie sposobów współpracy instytucji krajowych i międzynarodowych 
mających na celu przeciwdziałanie i zwalczanie transnarodowych grup przestępczych. Ponadto 
student zdobędzie wiedzę z zakresu specyfiki metodologii badań przestępczości zorganizowanej oraz 
odniesienie jej do zagadnień terroryzmu.  
 Po zaliczeniu przedmiotu student bez problemu będzie potrafiłokreślić typy czynów 
zabronionych, będzie znał ujęcie definicyjne przestępczości zorganizowanej oraz transgranicznej. 
Student znał będzie obszary działania zorganizowanych grup przestępczych oraz ich wpływ na 
funkcjonowanie społeczeństwa oraz państwa. Ponadto wynikiem nauczania przedmiotu będzie 
wiedza dotycząca zależności pomiędzy terroryzmem, a zorganizowanymi grupami przestępczymi. 
Student biegle potrafił będzie przedstawić charakterystykę sposobów działania terrorystów w oparciu 
o przykłady historyczne i współczesne. Dodatkowo student będzie sprawnie poruszał się 
w zagadnieniach dotyczących mechanizmów państwa mających na celu przeciwdziałanie 
zorganizowanym grupom przestępczym oraz terroryzmowi.  
 
Zakres tematyczny zajęć:  
1. Ujęcia definicyjne przestępczości transgranicznej w literaturze przedmiotu. Podstawowe 

zagadnienia specyfiki metodologii badań przestępczości zorganizowanej i terroryzmu. 
2. Przedstawienie systematyki prawnych środków przeciwdziałania zorganizowanej przestępczości 

transgranicznej. Geneza i ewolucja historyczna odpowiedzialności karnej związanej 
z przestępczością transgraniczną. 

3. Dogmatyczne typy czynów zabronionych. 
4. Charakterystyka wybranych środków karnoprocesowych i prawnofinansowych zwalczania 

przestępczości zorganizowanej.  
5. Ukazanie terroryzmu i pojęć pokrewnych.  
6. Charakterystyka sposobów działania terrorystów w oparciu o wybrane przykłady historyczne 

i współczesne.  
7. Terroryzm w prawie międzynarodowym.  
8. Ewolucja stosunku prawa polskiego do terroryzmu. 
9. Przestępstwo o charakterze terrorystycznym.  
10. Terroryzm, a transgraniczna przestępczość zorganizowana.  
 
 
Liczba uczestników zajęć warsztatowych – około 15 osób/gr.   
    
 
Termin realizacji usługi: semestr letni w roku akademickim 2019/2020 r.  
zajęcia będą prowadzone w okresie od marca 2020 do września 2020 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  „Przestępczość transgraniczna”dla studentów i 
studentek I roku studiów stacjonarnych, kształcących się na studiach II stopnia nakierunku 
Bezpieczeństwo Wewnętrzne. 

 
 
w formie warsztatów - w łącznym wymiarze 20 godzin, w 2 grupach, po 10 godzin  

w każdej grupie 
 
W tym: 

 
L.p. Temat zajęć Liczba godzin 

1. 
Szczegółowe omówienie podziału na obszary 
działania zorganizowanych grup przestępczych. 
Analiza wybranych przykładów 

2 

2. 
Szczegółowa analiza znaczenia, zakres i zasad 
stosowania przepisów art.: 60, 61, 65, 259 Kodeksu 
karnego. Przedstawienie i omówienie przykładów. 

3 

3. 
Charakterystyka sposobów działania terrorystów w 
 oparciu o wybrane przykłady. „Nowe trendy” w 
terroryzmie.  

2 

4. Przykłady przestępczości transgranicznej na terenie 
granicy wschodniej.  2 

5. Sposoby przeciwdziałania przestępczości 
zorganizowanej.  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. 
 


