
 
 

 
 

Załącznik nr 1  
 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

 
Część 4.12:  Prawo o wykroczeniach - konwersatorium 

 

Cel zajęć:  
 

 Celem przedmiotu jest przedstawienie instytucji materialnego i procesowego prawa 
wykroczeń oraz ich porównanie z odpowiednimi regulacji prawa karnego sensu stricto. Główny 
ciężar zostanie położony na zapoznanie studentów z rozwiązaniami kodeksu wykroczeń,  
w szczególności uregulowanymi w jego części ogólnej zasadami odpowiedzialności za wykroczenia 
oraz karami przewidzianymi wobec sprawców wykroczeń. Omówione zostaną także najczęściej 
występujące w praktyce stany faktyczne wykroczeń, zgrupowanych zarówno w kodeksie wykroczeń 
oraz ustawach szczególnych. W ramach procesowego prawa wykroczeń przedstawiona zostanie 
problematyka ścigania sprawców wykroczeń, ze szczególnym uwzględnieniem istoty czynności 
wyjaśniających oraz procedury sporządzania wniosku o ukaranie. Postępowanie sądowe w sprawach 
o wykroczenia zostanie przedstawione w aspekcie prawnoporównawczym na tle procedury karnej. 
Zapoznanie studentów z rozwiązaniami części ogólnej kodeksu wykroczeń, w szczególności 
regulacjami dotyczącymi zasad odpowiedzialności za wykroczenie, katalogu kar oraz zasad ich 
orzekania. Prezentacja najczęściej występujących w praktyce wykroczeń zawartych w części 
szczególnej kodeksu wykroczeń oraz ustawach pozakodeksowych. Uzyskanie umiejętności 
potrzebnych do sporządzania wniosku o ukaranie sprawców wykroczeń. Omówienie podstawowych 
zasad rządzących postępowaniem w sprawach o wykroczenia. 
 
 
Zakres tematyczny zajęć: 

1. Miejsce prawa wykroczeń w polskim systemie prawa; specyfika prawa wykroczeń, 
podstawowe zasady odpowiedzialności za wykroczenie. 

2. Strona podmiotowa czynu zabronionego i wina w prawie wykroczeń, kodeksowe instytucje 
zbiegu przepisów ustawy (tzw. zbieg wewnętrzny – art. 9 § 1 k.w.; tzw. zbieg zewnętrzny – 
art. 10 k.w.) 

3. Zalety i wady koncepcji tzw. przepołowionych czynów zabronionych w prawie wykroczeń. 
4. Formy stadialne i zjawiskowe wykroczenia. 
5. Środki oddziaływania wychowawczego, kary, środki karne w prawie wykroczeń oraz zasady 

ich wymiaru. 
6. Wykroczenia kradzieży i przywłaszczenia (art. 119 k.w.), szalbierstwa (art. 121 k.w.), 

paserstwa (art. 122 k.w.) 
7. Wykroczenie kradzieży ogrodowej (art. 123 k.w.), niszczenia lub uszkodzenia cudzej rzeczy 

(art. 124 k.w.), kradzieży, przywłaszczenia, niszczenia cudzej rzeczy niematerialnej (art. 126 
k.w.), samowolne użycie cudzej rzeczy ruchomej (art. 127 k.w.) 

8. Wykroczenie stworzenia zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym (art. 86 k.w.), 
prowadzenia pojazdu w stanie po użyciu alkoholu (art. 87 k.w.), prowadzenia 
nieoświetlonego pojazdu (art. 88 k.w.), tamowania lub utrudnienia ruchu (art. 90 k.w.),karalne 
dopuszczenie do prowadzenia pojazdu przez inną osobę (art. 96 k.w.) 

9. Wykroczenie niestosowania się do znaku, sygnału, polecenia (art. 92 k.w.), przekroczenie 
dozwolonej prędkości (art. 92a k.w.), nieudzielenia pomocy ofierze wypadku (art. 93 k.w.), 
prowadzenia pojazdu bez uprawnienia (art. 94 k.w.) 

10. Wybrane wykroczenia przeciwko porządkowi i spokojowi publicznemu (rozdział VIII k.w.) 
11. Wykroczenia przeciwko obyczajności publicznej (rozdział XVI k.w.) 
12. Wykroczenie wprowadzenia w błąd organu państwowego lub instytucji (art. 65 k.w.), 

wywołania fałszywego alarmu (art. 66 k.w.), wykonywania czynności przez osobę do tego 
niezdolną (art. 70 k.w.), spekulacji biletami (art. 133 k.w.), karalne naruszenie zakazów  
i nakazów wydanych w związku z określonymi chorobami (art. 116 k.w.) 



 
 

 
 

13. Wykroczenia w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi 
14. Wykroczenia w ustawie o bezpieczeństwie imprez masowych 
15. Wykroczenia w Kodeksie pracy 

 
Liczba uczestników zajęć konwersatoryjnych – około 30 osób/gr.   

    
 

Termin realizacji usługi: semestr letni w roku akademickim 2020/2021 r.  
zajęcia będą prowadzone w okresie od marca 2021 do września 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  „Prawo o wykroczeniach” dla studentów i studentek III 
roku studiów stacjonarnych, kształcących się na studiach I stopnia na kierunku Bezpieczeństwo 
Wewnętrzne,  

 
w formie konwersatoriów - w łącznym wymiarze 10 godzin, w 1 grupie 
 
W tym: 

 

L.p. Temat zajęć Liczba godzin 

1.  
Miejsce prawa wykroczeń w polskim systemie prawa; specyfika prawa 
wykroczeń, podstawowe zasady odpowiedzialności za wykroczenie. 

2 

2.  
Strona podmiotowa czynu zabronionego i wina w prawie wykroczeń, 
kodeksowe instytucje zbiegu przepisów ustawy (tzw. zbieg wewnętrzny – art. 
9 § 1 k.w.; tzw. zbieg zewnętrzny – art. 10 k.w.) 

1 

 
Zalety i wady koncepcji tzw. przepołowionych czynów zabronionych w 
prawie wykroczeń. Formy stadialne i zjawiskowe wykroczenia. 

1 

3.  
Środki oddziaływania wychowawczego, kary, środki karne w prawie 
wykroczeń oraz zasady ich wymiaru. 

1 

4.  

Wykroczenie kradzieży ogrodowej (art. 123 k.w.), niszczenia lub uszkodzenia 
cudzej rzeczy (art. 124 k.w.), kradzieży, przywłaszczenia, niszczenia cudzej 
rzeczy niematerialnej (art. 126 k.w.), samowolne użycie cudzej rzeczy 
ruchomej (art. 127 k.w.) 

1 

5.  

Wykroczenie stworzenia zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym (art. 
86 k.w.), prowadzenia pojazdu w stanie po użyciu alkoholu (art. 87 k.w.), 
prowadzenia nieoświetlonego pojazdu (art. 88 k.w.), tamowania lub 
utrudnienia ruchu (art. 90 k.w.),karalne dopuszczenie do prowadzenia 
pojazdu przez inną osobę (art. 96 k.w.) Wykroczenie niestosowania się do 
znaku, sygnału, polecenia (art. 92 k.w.), przekroczenie dozwolonej prędkości 
(art. 92a k.w.), nieudzielenia pomocy ofierze wypadku (art. 93 k.w.), 
prowadzenia pojazdu bez uprawnienia (art. 94 k.w.) 

1 

6.  
Wybrane wykroczenia przeciwko porządkowi i spokojowi publicznemu 
(rozdział VIII k.w.) oraz Wykroczenia przeciwko obyczajności publicznej 
(rozdział XVI k.w.) 

1 

7.  
Wykroczenie wprowadzenia w błąd organu państwowego lub instytucji (art. 
65 k.w.), wywołania fałszywego alarmu (art. 66 k.w.), wykonywania 
czynności przez osobę do tego niezdolną (art. 70 k.w.), spekulacji biletami 

1 



 
 

 
 

(art. 133 k.w.), karalne naruszenie zakazów i nakazów wydanych w związku 
z określonymi chorobami (art. 116 k.w.) 

8.  
Wykroczenia w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 
alkoholizmowi, Wykroczenia w ustawie o bezpieczeństwie imprez 
masowych, Wykroczenia w Kodeksie pracy 

1 

 
Warunki prawidłowej realizacji Przedmiotu Zamówienia, opis sposobu obliczenia ceny oferty oraz 
zasady rozliczania Przedmiotu Zamówienia:  
Szczegółowo zostały określone w częściach  XI i XII ZAPYTANIA OFERTOWEGO. 
 
Wymagania w stosunku do wykładowców: 
Szczegółowo zostały określone w Zapytaniu ofertowym. 
 


