
 
 

 
 

Załącznik nr 1  

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

Część 4.1A:  Postępowanie karne (cz. I) - część ogólna – wykład 

 

Cel zajęć: Głównym założeniem i celem przedmiotu jest zrozumienie zasad prowadzenia 
procesu karnego i funkcjonowania organów procesowych; przyswojenie podstawowej siatki 
pojęciowej postępowania karnego dla umiejętnego posługiwania się nią podczas przyszłej pracy.  
W ramach zajęć studenci zostaną zapoznani z instytucjami i konstrukcjami prawnymi z zakresu 
postępowania karnego, a także z orzecznictwem organów wymiaru sprawiedliwości w zakresie 
omawianej problematyki.  
Studentom zostaną przedstawione następujące zagadnienia: podstawowe pojęcia z procesu karnego, 
status uczestników postępowania karnego (sąd, pokrzywdzony, oskarżony, oskarżyciele, 
reprezentanci stron procesowych, rzecznicy interesu publicznego), czynności procesowe, dowody, 
środki przymusu oraz przebieg postępowania przygotowawczego. 
 Po zakończeniu zajęć student powinien  posiadać umiejętność praktycznego interpretowania polskiej 
doktryny prawa karnego procesowego oraz zasad postępowania karnego oraz znać rolę orzecznictwa 
sądowego w zakresie prawa karnego procesowego i potrafi przytoczyć odpowiednie przykłady 
z zakresu orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego, Sądu Najwyższego oraz sądów 
międzynarodowych. 
Szczegółowe efekty nauczania: 
- student zna model postępowania karnego określony według ustawowo przyjętych zasad 
konstrukcyjnych, odstępstwa i wyjątki od zasad modelowych, jak również modernizm konstrukcji 
procesu ustalony według zmienionej w (2014 – 2015) zasady kontradyktoryjności procesu.  

- orientuje się w katalogu przesłanek procesowych,  zna katalog i potrafi ocenić skutki procesowe 
braku przesłanki procesowej oraz znaczenie przesłanek materialnoprawnych dla określenia 
odpowiedzialności sprawcy. Potrafi określić pozycję stron procesowych i inni uczestników 
postępowania karnego poprzez wskazanie ich prerogatyw procesowych (Oskarżyciel publiczny, 
Pokrzywdzony, Oskarżyciel posiłkowy, Oskarżyciel posiłkowy uboczny, Oskarżyciel posiłkowy 
subsydiarny, Oskarżyciel prywatny, Oskarżony, Podejrzany, Osoba podejrzana, Osoba podejrzewana, 
Obrońca, Pełnomocnik, Przedstawiciel ustawowy, Radca prawny, Rzecznik interesu społecznego, 
Przedstawiciel społeczny, Rzecznik Praw Obywatelskich, Prokurator Generalny, Instytucja 
państwowa, samorządowa lub społeczna jako rzecznik interesu społecznego). Zna czynności 
procesowe organu procesowego i uczestników procesu. 
 

 

Zakres tematyczny zajęć:  

1. Pojęcie procesu karnego i jego funkcji; 
2. Cel procesu karnego 
3. Przedmiot procesu karnego 
4. Naczelne zasady procesu karnego i ich podział 

-Zasada prawdy materialnej 
-Zasada obiektywizmu 
-Zasada domniemania niewinności  
-Zasada swobodnej oceny dowodów 
-Zasada bezpośredniości 
-Zasada legalizmu 
-Zasada prawa do obrony 
-Zasada publiczności 



 
 

 
 

-Zasada kontradyktoryjności i inkwizycyjności 
-Zasada skargowości i ścigania z urzędu  

5. Przesłanki procesowe 
6. Organy procesowe postępowania przygotowawczego i jurysdykcyjnego 

-Właściwości sądów 
-Składy sądów 
-Wyłączenie sędziego, prokuratora 

7. Strony procesowe postępowania przygotowawczego i jurysdykcyjnego 
-Oskarżyciel publiczny i ustawa o prokuraturze 
-Pokrzywdzony 
-Oskarżyciel posiłkowy 
-Oskarżyciel prywatny 
-Podejrzany a oskarżony 

8. Uczestnicy postępowania karnego 
 - Obrońca z wyboru i z urzędu 

    - Obrońca a pełnomocnik procesowy 
 - Biegli  

        9.     Czynności procesowe – pojęcie, rodzaje i podziały 
  - Porządek czynności procesowych 
  -.Dokumentacja czynności procesowych 

10. Decyzje procesowe – wyroki postanowienia i zarządzenia 
    -Prawomocność decyzji procesowych – formalna i materialna 

11. Terminy – zawite, prekluzyjne i instrukcyjne; sposób ich obliczania. 
   - Przywracanie terminów 

        12. Dowody – pojęcie, rodzaje i podziały dowodów 
       - Źródło dowodu, środek dowodowy, przedmiot dowodu 
      - Notoryjność powszechna i urzędowa 
      - Wniosek dowodowy – dopuszczenie, przesłanki oddalenia 
      - Zakazy dowodowe 
      - Świadek incognito i koronny 
      - Prawo do odmowy składania zeznań 

13. Dowód z opinii biegłych; elementy opinii, uzupełnianie opinii 
14.Oględziny miejsca osoby lub rzeczy 
15. Przeszukanie 
16. Kontrola i utrwalanie rozmów  
17. Środki przymusu – pojęcie, podział i rodzaje 

 Zatrzymanie procesowe, porządkowe i administracyjne 

 Ujęcie obywatelskie a zatrzymanie 

 Tymczasowe aresztowanie i przesłanki jego stosowania 
        18. Poręczenie – definicja i rodzaje 

19.Dozór Policji 
20. List żelazny 
21. List gończy i poszukiwanie oskarżonego 
22.Postępowanie przygotowawcze – cel, rodzaje, etapy 
23. Przebieg postępowania przygotowawczego  

    -różnice pomiędzy śledztwem i dochodzeniem  
   -postępowanie sprawdzające,  
  -postępowanie w fazie  in rem i in personam 

            24. Zakończenie postępowania przygotowawczego – sposoby 
25.  Zamknięcie postępowania przygotowawczego. 
26.Skarga – (rodzaje) akt oskarżenia, wniosek o warunkowe umorzenie postępowania, wniosek  
      w trybie art. 335 par.1 lub 2 k.p.k. 



 
 

 
 

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. I) - część ogólna” 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. 
Postępowanie karne – pojęcie, cele postępowania karnego, zasady postępowania 
karnego. 

1 

2. Przesłanki procesowe. 1. 

3. Organy procesowe. 1 

4. 
Strony w postępowaniu karnym oraz inni uczestnicy postępowania karnego 
(pełnomocnicy procesowi, pomocnicy, osobowe źródła dowodowe). 

1 

5. 
Czynności procesowe: zeznania świadka, wyjaśnienia podejrzanego, opinie biegłych, 
przeszukanie, oględziny miejsca-rzeczy, okazanie. 

1 

6. Zatrzymanie i inne środki zapobiegawcze. 1 

7. Tymczasowe aresztowanie oraz środki przymusu w postępowaniu karnym. 1 

8. 
Postępowanie przygotowawcze – cel, rodzaje, etapy- przebieg postępowania 
przygotowawczego. 

1 

9. 
Zamknięcie postępowania przygotowawczego. Skarga – (rodzaje) akt oskarżenia, 
wniosek o warunkowe umorzenie postępowania, wniosek w trybie art. 335 par.1 lub 2 
k.p. 

1 

10. Inne sposoby zakończenia postępowania przygotowawczego. 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. 
 


