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            Przestępczość   zorganizowana   jako   najprężniej  i  dynamicznie   rozwijająca   się   forma 

Przestępczości   zawodowej   na   całym  świecie,  stanowiąca  ogromne   wyzwanie  dla  organów 

ścigania w aspektach  dowodowych  oraz  organów  sądowych   i   penitencjarnych.  Współczesna 

przestępczość  mająca   niejednokrotnie   hybrydową   postać (formę   zjawiskową),   dominująca 

wszelkie obszary przestępcze łącznie z organizacjami terrorystycznymi. 

          Grupa odbiorców: policja i inne służby państwowe (policyjne i specjalne), urzędnicy 

administracji centralnej, samorządowej, prywatni przedsiębiorcy. Książka stanowi nieodzowną 

pomoc dla praktyków prawa, w tym adwokatów, sędziów, prokuratorów, radców prawnych,  

a także jest nieocenioną bazą wiedzy dla aplikantów oraz studentów.  



Proponowany spis treści: 

 

      Wstęp 

Wykaz skrótów 

Rozdział. 1 Przestępczość zorganizowana w aspektach prawnych 

1. Rys historyczny – geneza 

2. Przestępczość zorganizowana w prawie międzynarodowym 

3. Przestępczość zorganizowana w polskim prawie 

4. Przestępczość zorganizowana w doktrynie i orzecznictwie 

Rozdział. 2 Formy przestępczości zorganizowanej 

5. Przestępczość zorganizowana o charakterze kryminalnym 

5.1. Terror kryminalny, terroryzm i ekstremizm 

5.2. Wymuszanie okupów, haraczy i uprowadzenia dla okupu 

5.3. Zabójstwa i uszkodzenia ciała człowieka na zlecenie 

5.4. Pseudokibie 

5.5. Eksploatacja seksualna 

5.6. Kradzieże i rozboje 

5.7. Handel ludźmi 

5.8. Fałszerstwa pieniędzy i dokumentów 

5.9. Przestępczość samochodowa 

5.10. Przemyt i nielegalny obrót bronią palną, amunicją i materiałami wybuchowymi 

6. Przestępczość zorganizowana o charakterze narkotykowym 

6.1. Produkcja narkotyków 

6.2. Przemyt narkotyków 

6.3. Obrót narkotykami 

7. Przestępczość zorganizowana o charakterze ekonomiczno – gospodarczym 

7.1. Przestępczość podatkowa 

7.2. Przestępczość paliwowa 

7.3. Przestępczość akcyzowa 

7.4. Oszustwa w sferze obrotu finansowego 

7.5. Pranie pieniędzy 

7.6. Przestępczość korupcyjna 

Rozdział 3. Aspekty prawno - dowodowe działań wykrywczych organów ścigania 

3. Formy i metody czynności operacyjno - rozpoznawczych 

3.1. Osobowe źródła informacji 

3.2. Werbowanie i pozyskiwanie 



3.3. Kontrola operacyjna 

3.4. Obserwacja i podgląd 

3.5. Uzyskiwanie i dostęp do informacji 

3.6. Czynności pod przykryciem 

3.7. Maskowanie i legendowanie 

3.8. Analiza kryminalna 

3.9. Współpraca służb policyjnych i specjalnych 

3.10. Współpraca międzynarodowa policji 

3.11. Dokumentowanie czynności operacyjno - rozpoznawczych 

4. Czynności prawno-dowodowe(operacyjno – rozpoznawcze) 

4.1. Pojęcia i definicje czynności operacyjno – rozpoznawczych 

4.2. Cele i zasady czynności operacyjno – rozpoznawczych 

4.3. Funkcje czynności operacyjno – rozpoznawczych 

4.4. Zakres czynności operacyjno – rozpoznawczych 

5. Metody czynności operacyjno – rozpoznawczych 

5.1. Wywiad 

5.2. Obserwacja 

5.3. Kontrola operacyjna 

5.4. Współpraca z osobowymi źródłami informacji 

5.5. Analiza kryminalna 

5.6. Eksperyment 

5.7. Zasadzka 

5.8. Obiekty specjalne 

5.9. Zakup kontrolowany 

5.10. Kontrolowane przyjęcie lub wręczenie korzyści majątkowej 

5.11. Przesyłka niejawnie nadzorowana 

4.1.12 Gra operacyjna 

4.1.13 Kombinacja operacyjna 

4.1.14 Maskowanie 

4.1.15 Legendowanie 

Zakończenie 

Wykaz aktów prawnych 

Wykaz orzecznictwa 

Bibliografia 

Spis wykresów 


