
 
 

 
 

Załącznik nr 1  

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

Część 4.2C:  Postępowanie karne (cz. II) - część szczególna – warsztaty  

 

Cel zajęć: 

Celem nauczania przedmiotu „Postępowanie karne (cz. II) - część szczególna” w ramach warsztatów jest 

nabycie przez studenta praktycznych umiejętności opracowywania pism procesowych kończących 

postępowanie przygotowawcze oraz innych decyzji w postępowaniu sądowym – w oparciu o wiedzę 

teoretyczną zdobytą na wykładach i ćwiczeniach.  

W tej części zajęć studenci zapoznają się szczegółowo z wymogami formalnymi skargi procesowej i jej 

rodzajami. Na podstawie wybranych kazusów studenci przygotują projekt aktu oskarżenia – na 

zasadach ogólnych. W kolejnym etapie kazusy będą modyfikowane np. o przesłanki z art. 335 kpk  

i na tej podstawie studenci zdobędą praktyczne umiejętności modyfikowania pism procesowych.  

Szczególna uwaga zwrócona zostanie na błędy formalne skargi, ich badanie przez sąd oraz skutki 

procesowe decyzji obarczonych wadami. W ramach zajęć odtworzone będą ponadto zasady dotyczące 

nadzoru prokuratora nad postępowaniem prowadzonym w formie dochodzenia oraz zasady 

zatwierdzania decyzji procesowych podejmowanych przez Policję.    

Mając na uwadze zasadę dwuinstancyjności postępowania, zajęcia poświęcone zostaną również na 

omówienie środków odwoławczych w postaci zażalenia na czynności podejmowane w postępowaniu 

przygotowawczym i sprzeciwu od wyroku nakazowego oraz apelacji.  

Zajęcia będą prowadzone w oparciu o konkretne materiały procesowe, a formą ich zaliczenia będzie 

przygotowanie przez studenta projektu wybranego pisma procesowego.   

    

Zakres tematyczny zajęć:  

 

1. Skarga i jej rodzaje – wymogi formalne. 

2. Akt oskarżenia na zasadach ogólnych/z wnioskiem o skazanie bez przeprowadzania rozprawy. 

3. Przesłanki sporządzania środków odwoławczych. 

4. Zażalenie – zasady zaskarżania decyzji organów postępowania przygotowawczego. 

5. Zażalenie na postanowienie o umorzeniu postępowania przygotowawczego. 

6. Apelacja. 

 

 

Liczba uczestników zajęć warsztatowych – około 15 osób/gr. 

    

Termin realizacji usługi: semestr zimowy w roku akademickim 2020/2021r.  

zajęcia będą prowadzone w okresie od listopad 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 warsztatów - w łącznym wymiarze 20 godzin, w dwóch grupach, po 10 godzin  

w każdej. 

 

W tym: 

 

L.p. Temat zajęć 
Liczba 
godzin 

1 Skarga i jej rodzaje – wymogi formalne. 2 

2 
Akt oskarżenia na zasadach ogólnych/z wnioskiem o skazanie bez 
przeprowadzania rozprawy. 

2 

3 Przesłanki sporządzania środków odwoławczych. 1 

4 
Zażalenie – zasady zaskarżania decyzji organów postępowania 
przygotowawczego. 

2 

5 
Zażalenie na postanowienie o umorzeniu postępowania 
przygotowawczego. 

2 

6 Apelacja. 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. 


