
 
 

 
 

Załącznik nr 1  

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

Część 1A:  Pracownia praktyczna – Laboratorium kryminalistyczne  

 

Cel zajęć: Głównym założeniem i celem przedmiotu jest poznanie przez studentów funkcjonujących 
rozwiązań prawnoorganizacyjnych w obszarze uprawnień i kompetencji biegłych sądowych oraz 
biegłych policyjnych laboratoriów kryminalistycznych. Prezentowane zagadnienia będą dotyczyły 
zasad i kryteriów powoływania biegłych. Omówione zostaną praktyczne aspekty oględzin miejsca, 
osoby oraz rzeczy, zabezpieczania materiału dowodowego oraz materiału porównawczego do badań 
identyfikacyjnych. Celem zajęć będzie także analiza zasad współpracy organu procesowego z biegłym 
i/lub specjalista w rozumieniu art. 205 kpk.  
 
Szczegółowe efekty nauczania: 
-  student zna zasady i kryteria oraz procedury kwalifikacyjne do uzyskania uprawnień biegłego 
sądowego i/lub biegłego policyjnego laboratorium kryminalistycznego 

- student został zapoznany z zagadnieniami dotyczącymi powoływania biegłego, wydawania opinii 
kryminalistycznych 

- student zna zasady współpracy biegłego z organem procesowym  

- student zna obowiązki specjalisty oraz biegłego  w ramach wykonywania czynności procesowo-
kryminalistycznych 

- student poznał uprawnienia organów ścigania w zakresie rejestracji osób i przetwarzania informacji 
przez Policję w Celu realizacji zadań ustawowych 

- student przyswoił wiedzę dotyczącą krajowych baz danych DNA i AFIS oraz procedury 
międzynarodowej wymiany danych 

 

 

Zakres tematyczny zajęć:  

1. Procedury uzyskania uprawnień do wydawania opinii oraz uzyskania wpisu na listę biegłych 
sądowych  

2. Postanowienie o dopuszczeniu dowodu z opinii biegłego 
3. Metodyka wykonywania czynności kryminalistycznych w ramach czynności procesowych 
4. Rejestracja procesowa osoby. Pobieranie materiału biologicznego oraz daktyloskopijnego w 

celach eliminacyjnych i rejestracyjnych 
5. Procedury przeszukania w krajowych bazach danych. 
6. Międzynarodowa wymiana danych daktyloskopijnych oraz DNA 
7. Metodyka prowadzenia badań i wydawania opinii w trybie kodeksu postępowania karnego 
8. Zasady współpracy biegłego z organem procesowym 

 

Liczba uczestników zajęć warsztatowych – około 15 osób/gr. 

    

Termin realizacji usługi: semestr zimowy w roku akademickim 2021/2022r.  

zajęcia będą prowadzone w okresie od grudnia  2021 do marca 2022 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 dodatkowych zajęć organizowanych z pracodawcami, służących lepszemu 

przygotowaniu absolwentów do wejścia na rynek pracy w ramach przedmiotu: „Pracownia 

praktyczna – Laboratorium kryminalistyczne” dla studentów studiów stacjonarnych IV roku  

z kierunku Prawo studia jednolite magisterskie Wyższej Szkoły Prawa i Administracji 

Rzeszowskiej Szkoły Wyższej z siedzibą w Rzeszowie. 

 

w formie pracowni praktycznej - w łącznym wymiarze 20 godzin, w jednej grupie  

 

W tym: 

 

L.p. Temat zajęć Liczba godzin 

1. 
Procedury uzyskania uprawnień do wydawania opinii oraz uzyskania wpisu na 
listę biegłych sądowych. 

2 

2. Postanowienie o dopuszczeniu dowodu z opinii biegłego. 2 

3. 
Metodyka wykonywania czynności kryminalistycznych w ramach czynności 
procesowych. 

2 

4. 
Rejestracja procesowa osoby. Pobieranie materiału biologicznego oraz 
daktyloskopijnego w celach eliminacyjnych i rejestracyjnych. 

4 

5. Procedury przeszukania w krajowych bazach danych. 2 

6. Międzynarodowa wymiana danych daktyloskopijnych oraz DNA. 2 

7. 
Metodyka prowadzenia badań i wydawania opinii w trybie kodeksu 
postępowania karnego. 

4 

8 Zasady współpracy biegłego z organem procesowym. 2 

 

Warunki prawidłowej realizacji Przedmiotu Zamówienia, opis sposobu obliczenia ceny oferty oraz 
zasady rozliczania Przedmiotu Zamówienia:  
Szczegółowo zostały określone w ZAPYTANIU OFERTOWYM. 
 
Wymagania w stosunku do wykładowców: 
Szczegółowo zostały określone w Zapytaniu ofertowym. 
 


