
                                  
                                            
 

KARTA PRODUKTU/USŁUGI 

 
 
BLOK SZKOLEŃ Z ZAKRESU PRAWNO KARNYCH ASPEKTÓW ZAGROŻEŃ  BEZPIECZEŃŚTWA FINANSOWEGO  

TEMAT SZKOLENIA:  

Systemy organów ścigania i wymiaru 
sprawiedliwości zajmujące się zwalczaniem   
przestępczości gospodarczej i zorganizowanej, 
w wybranych państwach Unii Europejskiej cz. 1 
 
 
CELE 

1. Omówienie systemu organów wymiaru sprawiedliwości we Francji. 
2. Zapoznanie się z systemem organów wymiaru sprawiedliwości w 

Niemczech. 
3. Przestawienie systemu organów wymiaru sprawiedliwości w Hiszpanii. 
4. Prezentacja specyfiki systemu wymiaru sprawiedliwości we Włoszech. 

 
 
CZYNNOŚCI REALIZOWANE W RAMACH SZKOLENIA/USŁUGI: 
 
Zagadnienia szkoleniowe. 
Dwa bloki wykładowe dotyczą  krótkiej charakterystyki organów państwowych w wybranych 
państwach europejskich o zbliżonym do Polski potencjale ekonomicznym i militarnym, wskazując 
w wybranych przypadkach na wydzielenie z ramowego systemu organów ścigania i wymiaru 
sprawiedliwości odrębnych struktur mających za zadanie skuteczne zwalczanie przestępczości 
gospodarczej. Charakterystyka obejmuje struktury francuskie, niemieckie, włoskie, hiszpańskie, 
brytyjskie oraz szwedzkie. Odmienne systemy prawne obowiązujące na terenie różnych państw 
europejskich spowodowały ewolucję różnych struktur organów państwa przeznaczonych do walki z 
przestępczością. Szczególnie istotny jest z uwagi na zakres tematyczny pracy, fakt, że  w niektórych z 
nich stworzono odrębne struktury do walki z przestępczością gospodarczą i zorganizowaną. 
 
 
 
 
 
 



                                  
                                            
 
 
TREŚĆ SZKOLENIA: 

Lp. Zagadnienia szkoleniowe z zakresu zwalczania przestępczości gospodarczej  

1. System organów wymiaru sprawiedliwości we Francji 

2. System organów wymiaru sprawiedliwości w Niemczech 

3. System organów wymiaru sprawiedliwości w Hiszpanii 

4. System wymiaru sprawiedliwości we Włoszech 

 

FORMA ZAJEĆ - wykład,  

CZAS TRWANIA SZKOLENIA  – 1 godzina zegarowa. 

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.   

PRZEBIEG SZKOLENIA  

1. część teoretyczna – to wykład, który składa się z wskazanych bloków tematycznych, 
mających na celu omówienie wskazanych zagadnień. Wykład przeprowadzany jest w formie 
prezentacji, przewidującej możliwość zadawania bieżących pytań prowadzącemu.   

 



                                  
                                            
 
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 

 

 


