
 
 

 
 

Załącznik nr 1  

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

Część 4.2A:  Postępowanie karne (cz. II) - część szczególna – wykład 

 

Cel zajęć: 

Celem zajęć z postępowania karnego (cz. II) jest zapoznanie studenta z podstawowymi pojęciami 

i zagadnieniami z zakresu procedury karnej, która obejmuje postępowanie sądowe, w tym 

postępowanie odwoławcze. Szczególna uwaga powinna być położona na identyfikowanie 

i scharakteryzowanie zasad procesu karnego przez omówienie i analizowanie przepisów regulujących 

sposób i zakres zaskarżania orzeczeń sądowych, w tym identyfikowanie różnic między wyrokami 

a postanowieniami. Ten zakres materiału powinien również objąć wskazać oraz identyfikowanie 

i organów procesowych uczestników procesu i ich kompetencji, w oparciu o przepisy kodeksu 

postępowania karnego, orzecznictwa i poglądów doktryny.  

Po zakończeniu wykładów student będzie posiadał wiedzę o naradzie nad wyrokiem, częściach 

składowych wyroków sądowych i sposobach ich zaskarżenia, podmiotach uprawnionych do 

zaskarżenia orzeczenia, terminach, granicach rozpoznania środka odwoławczego przez sąd 

i możliwych rozstrzygnięciach. Student będzie potrafił również wskazać względne i bezwzględne 

przyczyny odwoławcze oraz rolę poszczególnych podmiotów i uczestników w rozprawie apelacyjnej, 

w tym ich uprawnienia i obowiązki. Uczestnik zajęć będzie posiadał praktyczną wiedzę również 

odnośnie sporządzenia zażalenie i apelacji jako zwyczajnego środka odwoławczego oraz kasacji jako 

nadzwyczajnego środka odwoławczego. Dodatkowo będzie znał cele i zasady regulujące  

postępowania szczególne, w tym sprawy z oskarżenia prywatnego, postępowanie nakazowe 

i przyspieszone. 

 

Zakres tematyczny zajęć: 

1. Wyrokowanie (rodzaje wyroków  i inne rozstrzygnięcia, np. w zakresie powództwa 

cywilnego, tymczasowego aresztowania i roszczeń do przedmiotów objętych przepadkiem). 

2. Wniosek o doręczenie uzasadnienia wyroku, skutki uchybienia terminu w tym zakresie 

i możliwość jego przywrócenia. 

3. Postępowanie odwoławcze, w tym pomioty uprawnione do złożenia środka odwoławczego 

i zasada gravamen. 

4. Elementy, forma środka odwoławczego i odmowa jego przyjęcia, podstawy do zaskarżenia 

decyzji. 

5. Granice rozpoznania środka odwoławczego i zakaz  reformationis in peius. 

6. Względne przyczyny odwoławcze (obrazy przepisów prawa materialnego w zakresie 

kwalifikacji prawnej czynu przypisanego oskarżonemu, obrazy przepisów prawa 

materialnego w innym wypadku, obrazy przepisów postępowania, jeżeli mogła ona mieć 

wpływ na treść orzeczenia,  błędu w ustaleniach faktycznych przyjętych za podstawę 

orzeczenia, jeżeli mógł on mieć wpływ na treść tego orzeczenia,  rażącej niewspółmierności 

kary, środka karnego, nawiązki lub niesłusznego zastosowania albo niezastosowania środka 

zabezpieczającego, przepadku lub innego środka).  

7. Bezwzględne przyczyny odwoławcze – art. 439  k.p.k. z podaniem przykładów. 

8. Postępowanie odwoławcze – apelacja, Art.  443 k.p.k., zakaz reformationis in peius 

w postępowaniu ponownym, c. d. 



 
 

 
 

9. Rozpoznanie apelacji, przebieg rozprawy apelacyjnej (termin i zakres zaskarżenia). 

10. Zażalenie jako zwyczajny środek odwoławczy  i kasacja jako nadzwyczajny środek 

odwoławczy. 

11. Koncyliacyjne sposoby zakończenia postępowania sądowego (art. 335 oraz 387 k.p.k.). 

12. Postępowania w sprawach z oskarżenia prywatnego, postępowania nakazowego 

i przyspieszonego. 

 

Liczba uczestników zajęć wykładowych – 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 wykładów - w łącznym wymiarze 20 godzin, w dwóch grupach, po 10 godzin  

w każdej. 

 

W tym: 

L.p. Temat zajęć Liczba godzin 

1. Wyrokowanie, rodzaje wyroków  i inne rozstrzygnięcia. 1 

2. Wniosek o doręczenie uzasadnienia wyroku, jego elementy i terminy. 1 

3. 
Postępowanie odwoławcze, pomioty uprawnione do złożenia środka 

odwoławczego i zasada „gravamen”. 
1 

4. 
Elementy środka odwoławczego i odmowa jego przyjęcia oraz podstawy do 

zaskarżenia zarządzenia o odmowie . 
1 

5. 
Granice rozpoznania środka odwoławczego i zakaz  reformationis in peius, jego cel 

i charakter gwarancyjny, uprawnienia sądu. 
1 

6. Względne przyczyny odwoławcze.  1 

7. 
Bezwzględne przyczyny odwoławcze – art. 439  k.p.k, zakres ich badania przez 

sąd odwoławczy. 
1 

8. 
Postępowanie odwoławcze – apelacja. Zakaz reformationis in peius   
o charakterze pośrednim w postępowaniu ponownym. 

1 

9. Rozpoznanie apelacji, przebieg rozprawy apelacyjnej, sposób procedowania. 1 

10. 

Zażalenie jako zwyczajny środek odwoławczy  i kasacja jako nadzwyczajny 
środek odwoławczy oraz postępowania szczególne, w tym sprawy  
z oskarżenia prywatnego; sposoby koncyliacyjne zakończenia postępowania 
sądowego. 

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. 
 


