Załącznik nr 1
SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Część 5.1B: Przestępczość ekonomiczna w Polsce - ćwiczenia
Cel zajęć:
Zasadniczym celem nauczania przedmiotu „Przestępczość ekonomiczna w Polsce” jest
ukazanie w sposób kompleksowy problematyki przestępczości gospodarczej poprzez zapoznanie
studentów z zagrożeniami dla bezpieczeństwa obrotu gospodarczego zarówno indywidualnych
konsumentów, jak również przedsiębiorców. Studenci otrzymają ponadto niezbędne informacje
w zakresie poszczególnych rodzajów przestępstw gospodarczych oraz regulacji prawnych w tym
obszarze, a także specyfiki działań indywidualnych oraz instytucjonalnych odnoszących się do
zapobiegania, wykrywania i zwalczania przestępczości ekonomicznej.
Po zaliczeniu tego przedmiotu student powinien potrafić zdefiniować przestępczość
gospodarczą, opisać podstawowe rodzaje przestępczości gospodarczej, przyczyny jej rozwoju a także
wskazać sposoby jej przeciwdziałania i zwalczania.
Zakres tematyczny zajęć:
1. Zdefiniowanie przestępczości ekonomicznej.
2. Pojęcie i cechy przestępstwa gospodarczego.
3. Czynniki kryminogenne przestępczości gospodarczej.
4. Charakterystyka sprawców przestępstw gospodarczych.
5. Strona przedmiotowa przestępstwa gospodarczego.
6. Przestępstwo nadużycia zaufania ( w tym dozwolone ryzyko, ryzyko nowatorskie i ryzyko zwykłe).
7. Przestępczość przeciwko własności intelektualnej i prawom autorskim.
8. Przestępczość podatkowa.
9. Przestępczość na rynku kapitałowym.
10. Przestępczość bankowa.
11. Przestępczość ubezpieczeniowa.
12. Przestępczość środowiskowa.
13. Przestępczość farmaceutyczna.
14. Przestępstwa prowadzenia nieuprawnionej działalności gospodarczej.
15. Przestępczość związana z przetargami publicznymi.
16. Przestępczość związana z naruszaniem praw osób wykonujących pracę zarobkową.
17. Przestępczość związana z działaniem na szkodę spółek, wspólników i wierzycieli.
18. Przeciwdziałanie i zwalczanie przestępczości ekonomicznej.

Liczba uczestników zajęć konwersatoryjnych– 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 „Przestępczość ekonomiczna w Polsce” 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.

Przestępczość farmaceutyczna.

1

2.

Przestępstwa prowadzenia nieuprawnionej działalności gospodarczej.

1

3.

Przestępczość na szkodę interesów finansowych UE i RP.

1

4.

Przestępstwa związane z funkcjonowaniem rynku gier hazardowych.

1

5.

Przestępczość związana z przetargami publicznymi.

1

6.
7.

Przestępczość związana z naruszaniem praw osób wykonujących pracę
zarobkową.
Przestępczość związana z działaniem na szkodę spółek, wspólników
i wierzycieli.

1
1

8.

Przekupstwa gospodarcze.

1

9.

Oszustwa gospodarcze.

1

10.

Rola kryptowalut w rozwoju przestępczości ekonomicznej.

1

11.

Szara strefa a przestępczość ekonomiczna.

1

12.

Zorganizowana przestępczość ekonomiczna.

1

13.

Sposoby wykrywania i zwalczania przestępczości ekonomicznej.

1

14.
15.

Służby, organy i instytucje realizujące zadania w zakresie przeciwdziałania i
zwalczania przestępczości ekonomicznej.
Międzynarodowe mechanizmy przeciwdziałania i zwalczania przestępczości
ekonomicznej.

1
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.

