
 
 

 
 

Załącznik nr 1  

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

Część 4.5B:  Oględziny miejsca zdarzenia – warsztaty  

 

Cel zajęć:  

 

 Głównym założeniem nauczania problematyki związanej z dokonywaniem oględzin miejsca 

zdarzenia jest zapoznanie studentów z pierwszymi wręcz podstawowymi czynnościami 

podejmowanymi na miejscu przestępstwa. Czynności te mają w głównej mierze służyć ujawnianiu 

śladów i materiału dowodnego , właściwego pod kątem formalno – merytorycznym ich 

zabezpieczeniu, umiejętności ich właściwego wykorzystania dla osiągnięcia podstawowych celów 

jakimi kieruje się postępowanie karne. Dobrze przeprowadzone oględziny dadzą nam odpowiedź na 

siedem złotych pytań kryminalistyki, a co za tym idzie pomogą w ustaleniu sprawcy danego 

zdarzenia, przypisania mu winy na podstawie zabezpieczonego materiału dowodowego, śladów 

i pozwolą na odtworzenie metodologii działania sprawcy, a także ujawnią motywy jakimi sprawca się 

kierował przy popełnianiu czynu noszącego znamiona przestępstwa. Dlatego tak ważne jest by 

student posiadł wiedzę, która zaznajomi go z metodami, zasadami i algorytmami czynności, którymi 

oględziny się kierują.  

 Oględziny jako czynność procesowa obwarowana jest formalizmami prawa. Zaznajomienie 

z przepisami, które regulują powyższą materię w swej konsekwencji ma przybliżyć legalizm 

wykonywania czynności związanych z oględzinami. Tym bardziej, że źle przeprowadzone oględziny, 

w tym wykonane niezgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa to wadliwie 

zabezpieczony materiał dowodowy, a co za tym idzie niemożliwość pełnego, legalnego 

wykorzystania go w toczącym się postępowaniu przygotowawczym czy sądowym.  

 Pamiętać też należy, że oględziny należą do tzw. procesowych czynności o charakterze 

niepowtarzalnym dlatego tak ważne jest by były przeprowadzone zgodnie pod kątem formalnym 

i merytorycznym. 

 Przedmiotem zajęć będzie tematyka związana z oględzinami osób, rzeczy, miejsca czy zwłok. 

W trakcie warsztatów przedstawione będą między innymi zasady jakimi powinni kierować się 

członkowie grupy oględzinowej i to tak przy sporządzaniu protokołu oględzin jak i przeprowadzaniu 

czynności oględzinowych. Studenci zaznajomieni zostaną ze specyfiką wykonywania oględzin 

przestępstw o różnym charakterze np. gospodarczym, kryminalnym, seksualnym, dokumentom, 

znakom pieniężnym itd. 

 

Zakres tematyczny zajęć: 

 

Temat 1 : Zasady i podstawy prawne przeprowadzania oględzin - 1 godzina;  

Temat 2: Czynności wstępne przed przeprowadzeniem oględzin. Technika i taktyka przeprowadzania  

   oględzin  - 1 godzina;  

Temat 3 : Pojęcie miejsca zdarzenia. Cel czynności wykonywanych na miejscu zdarzenia - 1 godzina;  



 
 

 
 

Temat 4 : Zadania organów procesowych przy zabezpieczaniu miejsca zdarzenie - 1 godzina;  

Temat 5 : Grupa operacyjno-procesowa a zespół oględzinowy - 1 godzina;  

Temat 6 : Stałe Punkty Odniesienia - sposób wykonywania pomiarów zabezpieczonych śladów  

    i  przedmiotów na miejscu oględzin - 1 godzina;  

Temat 7 : Protokół oględzin jako dokument procesowy - 1 godzina;  

Temat 8 : Dokumentacja czynności z zabezpieczenia miejsca zdarzenie. Etapy i fazy przeprowadzania  

    oględzin - 1 godzina;   

Temat 9:  Oględziny rzeczy - 1 godzina;  

Temat 10: Oględziny osoby - Oględziny zwłok - 1 godzina. 

 

 

 

Liczba uczestników zajęć warsztatowych – 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 „Oględziny miejsca zdarzenia” dla studentów  

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

Bezpieczeństwo wewnętrzne,  

 

w formie warsztatów - w łącznym wymiarze 30 godzin, w trzech grupach, po 10 godzin  

w każdej. 

 

W tym: 

 

L.p. Temat zajęć Liczba godzin 

1. 
Omówienie poszczególnych przepisów, które regulują kwestie związane  
z przeprowadzaniem oględzin ze szczególnym uwzględnieniem praktyki 
stosowania tychże. 

1 

2. 

Zapotrzebowania, planowanie sił i środków w zależności od charakteru 
zdarzenia, które będzie przedmiotem oględzin by zostały one przeprowadzone 
w sposób jak najbardziej efektywny. Wykorzystanie pierwszej informacji o 
zdarzeniu celem określenia danych co do czynu, osoby sprawcy, 
pokrzywdzonego, skutkach i motywach działań sprawcy. Metodyka 
przeprowadzania oględzin, podział metod wykonywania oględzin ze 
wykazaniem ich słabych i mocnych stron. Zastosowanie praktyczne 
poszczególnych metod  w tym metody obiektywnej, metody subiektywnej, 
metoda odśrodkowej, metoda dośrodkowej. 

1 



 
 

 
 

3. 

Praktyczna rola organów procesowych jak i pozaprocesowych związana  
z zabezpieczeniem miejsca zdarzenia. Priorytet ratowania życia i zdrowia osób 
nad wykonywaniem jakichkolwiek czynności oględzinowo-śledczych - sposób 
dokumentowania powyższego celem wykorzystania w dalszym postępowaniu 
przygotowawczym. 

1 

4. 

Oględziny wykonywane w ramach czynności niecierpiących zwłoki w trybie 
art. 308 kpk . powołanie grupy operacyjno - procesowej o charakterze 
interdyscyplinarnym celem właściwego zabezpieczenia toku przeprowadzania 
oględzin, co do kategorii zdarzenia objętego powyższą czynnością. 
Dokumentacja sporządzana przez kierownika grupy  
i poszczególnych członków grupy. 

1 

5. 

Skład zespołów wchodzących w skład grupy operacyjno-procesowej: zespół: 
zabezpieczający, prewencyjny, oględzinowy, operacyjny, procesowy, 
analityczny, logistyczny, prasowy, zespół oględzinowy - jako podstawowa 
komórka powołana do przeprowadzania oględzin - jego charakter, zakres 
działania, specyfika związana z podejmowanymi czynnościami na miejscu 
zdarzenia. 

1 

6. 

Wyznaczanie SPO - jako Stały Punkt Odniesienia, Stała Prosta Odniesienia, Stała 
Płaszczyzna Odniesienia Zasady wyznaczania SPO z użyciem konkretnych 
przykładów  zasady wymiarowania śladów i zabezpieczonego na miejscu 
zdarzenia materiału dowodowego. 

1 

7. 

Praktyczne ćwiczenia w zakresie sporządzania protokołu oględzin przy 
uwzględnieniu wypracowanych przez praktykę uniwersalnych algorytmów 
postępowania w zakresie wypełniania poszczególnych części protokołu 
oględzin ze szczególnym uwzględnieniem sporządzania części opisowej 
oględzin. 

1 

8. 
Sporządzanie innej  niż protokół oględzin dokumentacji związanej  
z oględzinami, w tym: notatki pooględzinowej, notatki służbowej, notatki 
urzędowej - różnice i sposób wykorzystania jak i zasady ich sporządzania. 

1 

9. 

Sporządzanie protokołu oględzin rzeczy w tym specyfika niektórych rzeczy pod 
kątem sporządzanie protokołu oględzin tzw. „rzeczy trudnych” w tym: 
materiałów wybuchowych, broni, amunicji, substancji psychotropowych, 
narkotycznych jak i tych które mogą zagrażać życiu zdrowiu ( np. rtęć, 
substancje radioaktywne). 

1 

10. 

Protokół oględzin osoby, różnice między oględzinami 
podejrzanego/oskarżonego, świadka, pokrzywdzonego . Specyfika oględzin 
osoby podejrzewanej jaki pokrzywdzonej przy przestępstwach o charakterze 
seksualnym . 
Oględziny zwłok - oględziny zewnętrzne zwłok - poszczególne etapy  
● otwarcie zwłok ● cel sekcji zwłok, zasady przeprowadzania sekcji zwłok  
i sporządzania protokołu ● opinia sądowo - lekarska oględzin zwłok jako 
dokumentacja samoistna. 

1 

 

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. 
 
 


