
 
 

 
 

Załącznik nr 1  

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

Część 4.2B:  Postępowanie karne (cz. II) - część szczególna - ćwiczenia 

 

Cel zajęć: 

Celem nauczania przedmiotu „Postępowanie karne (cz. II) - część szczególna” jest zapoznanie studenta, 

który poznał ogólne zasady postępowania karnego, w sposób szczegółowy i praktyczny  

z czynnościami realizowanymi w toku postępowania karnego. Studenci poznają w jaki sposób 

dochodzi do zainicjowania postępowania, poznają rodzaje orzeczeń kończących postępowanie karne 

bez skierowania aktu oskarżenia. Następnie poznają szczegółowe zasady zbierania dowodów, 

omówione zostaną w szczególności, zakazy dowodowe, praktyczne zasady zabezpieczania dowodów, 

w tym podczas przeszukań i kontroli operacyjnych. Omówione zostaną środki przymusu stosowane 

przez uprawnione organy. Ponadto podczas zajęć przedstawiony zostanie sposób sporządzania aktu 

oskarżenia i sposoby konsensualnego zakończenia postępowania. Następnie studenci poznają zasady 

sporządzania wyroków i uzasadnień oraz zasady formułowania zażaleń i apelacji. 

Po zakończeniu przedmiotu student będzie posiadał wiedzę w jaki sposób może zostać zainicjowane 

postępowanie karne, pozna zasady sporządzania postanowień o  odmowie wszczęcia i umorzeniu 

postępowania. Będzie posiadał wiedzę nt. zasad zbierania dowodów. Pozna szczegółowe zasady 

stosowania środków przymusu. Studenci zdobędą również wiedzę nt wydawanych przez organy 

w tym sady orzeczeń oraz sposobu ich zaskarżania.  

 

 

Zakres tematyczny zajęć:  

 

1.  Wszczęcie śledztwa i dochodzenia. 

2. Odmowa wszczęcia , umorzenie postępowanie przygotowawczego. 

3. Metodyka przesłuchania, zakazy dowodowe. 

4. Przeszukanie , zatrzymanie, zabezpieczenie dowodów. 

4. Opinie biegłych. 

5. Kontrola i utrwalanie rozmów , kontrola operacyjna. 

6. Środki przymusu. 

7. Akt oskarżenia, konsensualne zakończenie postępowania. 

8. Orzeczenia sądu: wyrok, umorzenie postępowania, orzeczenia incydentalne. 

9. Zasady sporządzania zażaleń i apelacji. 

 

 

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. II) - część szczególna” 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. 
Wszczęcie postępowania przygotowawczego, odmowa/ umorzenie, zasady 

sporządzania i zaskarżania. 
2 

2. Metodyka przesłuchań, prawa stron, przygotowanie pytań. 1 

3. Pytania do biegłych , zakresy opinii. 1 

4. 
Prawa i obowiązki osoby zatrzymanej, ujawnienie i procesowe 

zabezpieczenie dowodów. 
1 

5. Środki zabezpieczające i zapobiegawcze. 2 

6. 
Zasady sporządzania aktu oskarżenie, wnioski o dobrowolne poddanie się 

karze. 
1 

7. Zażalenia i apelacje , zakres, przykłady. 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. 
 


