
                                  
                                            
 

KARTA PRODUKTU/USŁUGI 

 
 
BLOK SZKOLEŃ Z ZAKRESU PRAWNO KARNYCH ASPEKTÓW ZAGROŻEŃ  BEZPIECZEŃŚTWA FINANSOWEGO  

TEMAT SZKOLENIA:  

Podstawowe wiadomości z zakresu semiotyki, 
elementarne pojęcia z zakresu logiki formalnej 
i wybrane zagadnienia z metodologii nauk. 
 
 
CELE 

Przyswojenie znajomości podstawowych wiadomości z zakresu 
semiotyki, elementarne pojęcia z zakresu logiki formalnej i wybrane 
zagadnienia z metodologii nauk. Umiejętności pracy myślowej specjalisty 
z dziedziny bezpieczeństwa, zastosowania zasad logiki praktycznej do 
stworzenia systemu sprawnego myślenia i argumentowania. 
 

 
CZYNNOŚCI REALIZOWANE W RAMACH SZKOLENIA/USŁUGI: 
Zagadnienia szkoleniowe. 
Podczas wykładu zostaną  przekazanie słuchaczom podstawy wiedzy na temat związków 
jakie zachodzą między prawdziwością a fałszywością badanych zdań. Przewidywane jest 
nabycie przez słuchaczy umiejętności określenia związków między zdaniami, ze szczególnym 
uwzględnieniem związku wynikania,  a także metod postępowania  stosowanych w procesie 
poznawania świata i jego analizy. Przekazanie informacji na temat niezbędnej aparatury 
pojęciowej z zakresu logiki praktycznej oraz elementarnego zakresu definicji i twierdzeń oraz 
schematów myślowych, nadto podstawowych procedur logicznego ujmowania informacji, 
tak aby były one czytelne zrozumiałe i mogły być przetworzone algorytmicznie. Zostaną  
wskazane zagrożenia, jakie wynikają z przetwarzania informacji „mętnych” zdań nie 
mających określonej struktury logicznej.  Omówienie zróżnicowanego charakteru 
stosowanych w praktyce pytań i odpowiedzi w tym pytań niedozwolonych. 
 
 
 
 
 
 



                                  
                                            
 
TREŚĆ SZKOLENIA: 

Lp. Zagadnienia szkoleniowe:  

1. 

Znajomość podstawowych wiadomości z zakresu semiotyki, elementarne pojęcia 
z zakresu logiki formalnej i wybrane zagadnienia z metodologii nauk. Umiejętności 
pracy myślowej specjalisty z dziedziny bezpieczeństwa, zastosowania zasad logiki 
praktycznej do stworzenia systemu sprawnego myślenia i argumentowania. 

 

FORMA ZAJEĆ – warsztaty  

CZAS TRWANIA SZKOLENIA  – 3 godziny zegarowe 

KOORDYNATOR : Dr Mikołaj Przybył, adres: drm.przybyl.sd24@gmail.com 

PODSTAWOWE INFORMACJE O SZKOLENIU  

Założeniem programu jest zorganizowanie cyklu szkoleń z zakresu szeroko pojętego 
bezpieczeństwa finansowego. Jednym z podstawowych zagrożeń dla tego elementu 
bezpieczeństwa państwa jest przestępczość gospodarcza stanowiąca tematykę 
prezentowanego szkolenia. (gospodarcza lub ekonomiczna w zależności od źródłowego 
ujęcia definicyjnego). Szkolenia adresowane będą do grupy osób które chcą specjalizować się 
tej tematyce – do studentów Wydziałów Prawa i Administracji, studentów Wydziałów 
Bezpieczeństwa, aplikantów zawodów prawniczych, nadto funkcjonariuszy specjalizujących 
się w prowadzeniu spraw obejmujących szeroko pojętą problematykę przestępczości 
gospodarczej godzącej w bezpieczeństwo finansowe państwa i jego organów. W szkoleniu 
mogą uczestniczyć adwokaci, radcy prawni sędziowie i prokuratorzy, funkcjonariusze Policji, 
ABW, CBA i ŻW.  Proponowany wykład stanowi wprowadzenie w tematykę zagadnień 
związanych z bezpieczeństwem finansowym, ekonomicznym oraz przestępczością 
gospodarczą, w tym tą o charakterze zorganizowanym jako czynnika zagrażającego 
funkcjonowaniu struktur państwa. Aby w pełni przygotować słuchaczy do sprawnego 
poruszania się w tematyce bloku szkoleniowego niezbędne jest przyswojenie znajomości 
podstawowych informacji z zakresu semiotyki, elementarne pojęcia z zakresu logiki 
formalnej i wybrane zagadnienia z metodologii nauk. Umiejętności pracy myślowej 
specjalisty z dziedziny bezpieczeństwa, zastosowania zasad logiki praktycznej do stworzenia 
systemu sprawnego myślenia i argumentowania. 

PRZEBIEG SZKOLENIA  

1. Warsztat. Praca z słuchaczami w formie dialogu, ćwiczeń i omówienia przykładów 
praktycznych stosowania zasad logiki w obszarze tematycznym bloku szkoleń.   



                                  
                                            
 
PROWADZĄCY  

Mikołaj Przybył, doktor w dziedzinie nauk społecznych, w dyscyplinie nauki 
o bezpieczeństwie na podstawie złożonych egzaminów doktorskich z nauk o 
bezpieczeństwie, prawa i języka angielskiego oraz przedłożonej i obronionej w dniu 15 marca 
2016 r rozprawy doktorskiej pod tytułem: „Zwalczanie przestępczości gospodarczej 
popełnianej na szkodę sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej”. W  latach 2008 – 2009 Szef 
Wydziału ds. Przestępczości Zorganizowanej Naczelnej  Prokuratury Wojskowej. Po 
restrukturyzacji firmy w latach 2009 – 2012 Prokurator Naczelnej Prokuratury Wojskowej 
pełniący funkcję Zastępcy Wojskowego Prokuratora Okręgowego  w Poznaniu ds. 
Przestępczości Zorganizowanej prowadzący i nadzorujący śledztwa w sprawach 
przestępczości gospodarczej popełnianej na szkodę Wojska Polskiego które dotyczyły 
zagrożenia dla mienia wielkiej wartości. Obecnie płk rez. Prokurator Naczelnej Prokuratury 
Wojskowej w stanie spoczynku, od 2013 r.  wykładowca współpracujący z Okręgową Izbą 
Radców Prawnych w Warszawie. 

 

 


