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Profil kształcenia: praktyczny 

Poziom kształcenia: studia I stopnia 

Liczba godzin  
w semestrze 

1 2 3 

I II III IV V VI 

Studia stacjonarne 

(w/ćw/lab/pr/e)* 
   16ćw   

Studia niestacjonarne 

(w/ćw/lab/pr/e) 
   16ćw   
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Ćwiczenia 

CELE PRZEDMIOTU 

 

Zapoznanie studentów ze współczesnymi przejawami przestępczości zorganizowanej w Polsce i na 

świecie. Wskazanie ich przyczyn, rozmiarów, ewolucji i dynamiki skali krajowej i światowej. Poznanie 

podstawowych metod i form zwalczania przestępczości oraz roli organów ścigania. Przygotowanie 

studentów do udziału w zwalczaniu przestępczości w ramach obowiązków służbowych w organach 

państwowych. 

Odniesienie do efektów uczenia się Opis efektów uczenia się Sposób weryfikacji efektu 

uczenia się Efekt kierunkowy PRK 

WIEDZA 

BN_W01 P6S_WG posiada wiedzę z zakresu przestępczości 

zorganizowanej, w zaawansowanym stopniu 

zna terminologię i mechanizmy zmian 

zachodzących w procesach kształtowania 

różnych wymiarów bezpieczeństwa, ich 

źródła, wybrane aspekty teoretyczne i ich 

wpływ na uczestników życia społecznego; 

• aktywność w trakcie zajęć; 

• praca zaliczeniowa; 

BN_W08 P6S_WK zna i rozumie determinanty kształtujące 

dynamikę i zakres przestępczości 

zorganizowanej; 

• aktywność w trakcie zajęć; 

• praca zaliczeniowa; 

UMIEJĘTNOŚCI 

BN_U01 P6U_U 

P6S_UW 

umie dobierać źródła i pochodzące z nich 

informacje dotyczące przestępczości 

zorganizowanej, dokonuje ich oceny, 

krytycznej analizy i syntezy, w celu 

sformułowania i rozwiązania praktycznych 

problemów związanych z przeciwdziałaniem 

i zwalczaniem tego zjawiska; 

• aktywność w trakcie zajęć; 

• praca zaliczeniowa; 

BN_U02 P6U_U 

P6S_UW 

wykorzystywać posiadaną wiedzę z zakresu 

przestępczości zorganizowanej, w celu 

formułowania i rozwiązywania złożonych 

 i nietypowych praktycznych problemów 

dotyczących przestępczości zorganizowanej 

poprzez dobór oraz stosowanie właściwych 

metod i narzędzi, instrumentów, technik; 

• aktywność w trakcie zajęć; 

• praca zaliczeniowa; 

BN_U08 P6U_U 

P6S_UK 

umie prezentować własne stanowisko 

dotyczące wybranych zagadnień z zakresu 

problematyki przestępczości gospodarczej  

w oparciu o różne źródła informacji, opinie 

ekspertów, akty prawne; 

• aktywność w trakcie zajęć; 

• praca zaliczeniowa; 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 



BN_K01 P6U_K 

P6S_KK 

krytycznie ocenia własną wiedzę i odbierane 

informacje dotyczące przestępczości 

zorganizowanej, uznaje znaczenie wiedzy 

 i opinii ekspertów w rozwiązywaniu 

problemów w tym zakresie; 

• aktywność w trakcie zajęć; 

• praca zaliczeniowa; 

BN_K04 P6U_K 

P6S_KK 

docenia i uznaje rolę wiedzy  

w rozwiązywaniu problemów poznawczych 

w obszarze przestępczości zorganizowanej,  

uwzględniając w przypadku trudności 

konieczność zasięgania opinii ekspertów 

• aktywność w trakcie zajęć; 

• praca zaliczeniowa; 

Nakład pracy studenta  (w godzinach dydaktycznych 1h dyd.=45 minut)**  

 

Stacjonarne 

udział w wykładach =  

udział w ćwiczeniach = 16 

przygotowanie do ćwiczeń = 22 

przygotowanie do wykładu =  

przygotowanie do zaliczenia/egzaminu = 22,5 

realizacja zadań projektowych = 

konsultacje= 2 

e-learning = 

zaliczenie/egzamin = 2 

inne  (konsultacje) = 2 

RAZEM: 64,5 

Liczba punktów  ECTS: 2,5 

w tym w ramach zajęć praktycznych: 

Niestacjonarne 

udział w wykładach =  

udział w ćwiczeniach = 16 

przygotowanie do ćwiczeń = 22 

przygotowanie do wykładu =  

przygotowanie do zaliczenia/egzaminu = 22,5 

realizacja zadań projektowych = 

konsultacje=2 

e-learning = 

zaliczenie/egzamin = 2 

inne  (konsultacje) = 2 

RAZEM: 64,5 

Liczba punktów  ECTS: 2,5 

w tym w ramach zajęć praktycznych: 

WARUNKI WSTĘPNE 

 

Brak. 

TREŚCI 

PRZEDMIOTU 

 

 

Treści realizowane w formie bezpośredniej:  

• Pojęcie i zakres przestępczości zorganizowanej; 

• Cechy i formy przestępstwa zorganizowanego; 

• Stan przestępczości zorganizowanej i jej tendencja rozwojowa na świecie i w Polsce; 

• Rozwiązania prawne dotyczące zwalczania przestępczości zorganizowanej w Polsce; 

• Inicjatywy i porozumienia międzynarodowe mające na celu zwalczanie przestępczości 

zorganizowanej; 

• Aspekty organizacyjno-taktycznych środków przeciwdziałania przestępczości zorganizowanej; 

• Metody i techniki kryminalistyczne w zwalczaniu przestępczości zorganizowanej. 

 

Treści realizowane w formie e-learning: nie dotyczy 
LITERATURA  

OBOWIĄZKOWA 

 

• W. Mądrzejowski, Przestępczość zorganizowana. System zwalczania, Wydawca: Editions 

Spotkania, 2015; 

• LE. Pływaczewski, W. Filipkowski, Z. Rau (red.), Przestępczość w XXI wieku. Zapobieganie i 

zwalczanie. Problemy prawno-kryminologiczne, Warszawa 2015; 

• W. Jasiński, W. Mądrzejowski, K. Wiciak (red.), Przestępczość zorganizowana. Fenomen. 

Współczesne zagrożenia. Zwalczanie. Ujęcie praktyczne, Szczytno 2013; 

 

LITERATURA  

UZUPEŁNIAJĄCA  

• D. Karpiel, Przestępczość zorganizowana, „Internetowy Przegląd Prawniczy” 2017, nr 7 TBSP UJ; 

• J. Gąsiorowski, M. Kubica, Przestępczość zorganizowana – istotne zagrożenia dla bezpieczeństwa 
państwa [w:] „Realizacja zadań bezpieczeństwa. Jakość, prakseologia, praworządność” (red. J. 
Piwowarski, A. Czop, J. Kaleta), Kraków 2014; 

• J. Gąsiorowski, Cyberprzestrzeń – teraźniejszość i przyszłość  cyberprzestępczości [w:] „Edukacja 

XXI wieku. Przestrzenie edukacyjnego współdziałania w budowaniu społeczeństwa obywatelskiego” 

(red. K. Górecka, A. Kurkiewicz), Część 2, Poznań 2017. 

• Paprzycki, Z. Rau, Praktyczne elementy zwalczania przestępczości zorganizowanej i terroryzmu. 

Nowoczesne technologie i praca operacyjna, wyd. Wolters Kluwer, Warszawa 2009. 

• K. Turaliński, Przestępczość Zorganizowana w III RP, Radom 2009; 

• A. Michalska-Warias, Przestępczość zorganizowana i prawnokarne formy jej przeciwdziałania, 



Lublin 2006; 

• E. Pływaczewski, Przestępczość zorganizowana i jej zwalczanie w Europie Zachodniej, Warszawa 

1992; 

• Z. Rau, Przestępczość zorganizowana w Polsce i jej zwalczanie, Kraków Zakamycze 2002; 

• J. Gąsiorowski, Zwalczanie przestępczości zorganizowanej w świetle badań [w:] „Edukacja dla 
bezpieczeństwa. Strategia bezpieczeństwa narodowego – realizacja podstawowych celów” (red. M. 
Ilnicki, J. Kufel), Poznań 2015; 

• J. Gąsiorowski, Sprawcy przestępstw zorganizowanych z terenu województwa śląskiego w świetle 
badań aktowych za lata 2004-2014 [w:] „Kultura Bezpieczeństwa. Nauka – Praktyka – Refleksje” 
(red. J. Piwowarski, A. Czop), Nr 17 (73-114), Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i 
Indywidualnego APEIRON w Krakowie, Kraków 2015; 

• R. Godson, W.J. Olson, International Organized Crime, Washington 1993; 

• P. van Duyne, The creation of a threat image. Media, policy making and organised crime [w:] 
Threats and Pahntoms of Organised Crime, Corruption and Terrorism, red. P. van Duyne, M. Jager, 
K. von Lampe, J.L. Newell, Nijmegen 2004. 

METODY 

NAUCZANIA 

 

W formie bezpośredniej: 

Ćwiczenia, dyskusja w grupach 

W formie e-learning: Nie dotyczy 

 
POMOCE NAUKOWE Prezentacja multimedialna. 

PROJEKT  Cel projektu: Brak. 

Temat projektu: Brak. 

Forma projektu: Brak. 

FORMA  I WARUNKI 

ZALICZENIA  

Średnia z ocen cząstkowych uzyskiwanych z prac zaliczeniowych po każdym wykładzie. 

Osoby nie uczestniczące w zajęciach piszą pracę składającą się z pytania otwartego. 

* W-wykład, ćw- ćwiczenia, lab- laboratorium, pro- projekt, e- e-learning 

 


