
 
 

 
 

Załącznik nr 1  

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

Część 4.1B:  Postępowanie karne (cz. I) - część ogólna - ćwiczenia 

 

Cel zajęć: 

Celem nauczania przedmiotu  „Postępowanie karne (cz. I) - część ogólna” jest zapoznanie studenta 

z podstawowymi informacjami z zakresu procedury karnej. Przedmiot ma za zadanie dostarczyć 

studentom wiedzę dotyczącą celów postępowania karnego i zasad według, których toczy  się 

postępowanie karne. Studenci zapoznają się z trybami ścigania oraz negatywnymi przesłankami 

procesowymi prowadzenia postępowania. Poza tym studenci poznają właściwości sądów i omówione 

zostaną ogólne zasady przebiegu postępowania sądowego w tym odwoławczego. Dodatkowo 

omówione zostaną podmioty występujące w postępowaniu karnym, przebieg i zasady ogólne 

postępowania przygotowawczego, zasady przeprowadzania dowodów. Studenci zostaną również 

zapoznani z przebiegiem postępowań karnych wynikających ze stosunków międzynarodowych oraz 

zasadami obliczania i zasądzania kosztów procesu. 

Po zaliczeniu przedmiotu student będzie posiadał wiedzę o przepisach regulujących postępowania 

karne, pozna zasady obowiązujące w procesie karnym. Dodatkowo będzie posiadał wiedzę na temat 

przebiegu postępowania od jego wszczęcia, zbierania dowodów przez organy ścigania i wreszcie 

sposobu prowadzenia postępowania przez sądy, aż do uprawomocnienia się wyroku. Pozna również 

szeroko rozumiane zasady współpracy międzynarodowej. 

 

 

 

Zakres tematyczny zajęć: 

1. Cele i zasady postępowania karnego. 

2. Właściwość rzeczowa i miejscowa sądów. 

3.  Uczestnicy postępowania karnego. 

4. Rodzaj czynności procesowych. 

5. Zasady przeprowadzenia dowodów. 

6. Środki przymusu w tym zasady stosowania środków zapobiegawczych. 

7. Zasady postępowania przed sądem I instancji oraz przed sądem odwoławczym, w tym zakres 

zaskarżania orzeczeń. 

8. Cel i zasady postępowania przygotowawczego. 

9. Postępowanie w sprawach ze stosunków międzynarodowych. 

10. Koszty postępowania. 

 

 

 

Liczba uczestników zajęć ćwiczeniowych – 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 „Postępowanie karne (cz. I) - część ogólna” dla 

studentów i studentek III roku studiów stacjonarnych, kształcących się na studiach I stopnia  na 

kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne,  

 

w formie ćwiczeń - w łącznym wymiarze 50 godzin, w pięciu grupach, po 10 godzin w każdej. 

 

W tym: 

 

L.p. Temat zajęć Liczba godzin 

1. Cel i zasady postępowania karnego. 1 

2. 
Przebieg postępowania przygotowawczego, środki przymusu, zbieranie 

dowodów, czynności procesowe. 
4 

3. Uczestnicy postępowania przygotowawczego 1 

4. Postępowanie przed sądem I i II instancji , możliwe środki zaskarżenia. 2 

5. Stosunki międzynarodowe, koszty postępowania. 2 

 

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. 
 


