
 
 

 
 

Załącznik nr 1  
 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

 
Część 4.11:  Czynności procesowe - konwersatorium 

 

Cel zajęć:  
 
Głównym założeniem i celem przedmiotu „Czynności procesowe” jest zrozumienie zasad prowadzenia 

procesu karnego i funkcjonowania organów procesowych, a także 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. 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. 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 innych 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. Definicja prawa karnego procesowego i procesu karnego. Źródła prawa karnego procesowego. 

2. Funkcje procesu karnego i funkcje prawa karnego procesowego. 

3. Przedmiot procesu karnego  

4. Zasady procesu karnego – (zasada legalizmu, zasada ustności, zasada informacji, zasada 

kontradyktoryjności, zasada ścigania z urzędu). 

5. Zasady procesu karnego –  (zasada samodzielności jurysdykcyjnej sądów,  zasada legalizmu). 

6. Zasada skargowości. 

7. Wymogi formalne pism procesowych. Dokumentowanie czynności procesowych. 

8. Podział terminów w postępowaniu karnym. 

9. Rodzaje orzeczeń. Orzeczenia, zarządzenia i polecenia. 

10. Uczestnicy postępowania karnego - prokurator.  

11. Uczestnicy postępowania karnego –  pokrzywdzony. 

12. Uczestnicy postępowania karnego –  oskarżyciel posiłkowy, oskarżyciel prywatny 

13. Uczestnicy postępowania karnego –  oskarżony. 

14. Uczestnicy postępowania karnego –  przedstawiciel społeczny.  



 
 

 
 

15. Kompetencje organów procesowych – prokurator i uprawnione organy do prowadzenia 

postępowania. 

16. Sąd – jego kompetencje i zadania. Czynności sądowe w postępowaniu przygotowawczym. 

17. Prokuratura i policja. 

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  „Czynności procesowe” dla studentów i studentek III 
roku studiów stacjonarnych, kształcących się na studiach I stopnia na kierunku Bezpieczeństwo 
Wewnętrzne,  

 
w formie konwersatorium - w łącznym wymiarze 17 godzin, w 1 grupie 
 
W tym: 

 

L.p. Temat zajęć Liczba godzin 

1.  
Definicja prawa karnego procesowego i procesu karnego. Źródła prawa 
karnego procesowego. 

1 

2.  Funkcje procesu karnego i funkcje prawa karnego procesowego. 1 

3.  Przedmiot procesu karnego 1 

4.  
Zasady procesu karnego – zasada legalizmu, zasada ustności, zasada 
informacji, zasada kontradyktoryjności, zasada ścigania z urzędu 

1 

5.  
Zasady procesu karnego – zasada samodzielności jurysdykcyjnej sądów,  
zasada legalizmu 

1 

6.  Zasada skargowości. 1 

7.  
Wymogi formalne pism procesowych. Dokumentowanie czynności 
procesowych. 

1 

8.  Podział terminów w postępowaniu karnym. 1 

9.  Rodzaje orzeczeń. Orzeczenia, zarządzenia i polecenia. 1 

10.  Uczestnicy postępowania karnego - prokurator. 1 

11.  Uczestnicy postępowania karnego –  pokrzywdzony. 1 

12.  
Uczestnicy postępowania karnego –  oskarżyciel posiłkowy, oskarżyciel 
prywatny 

1 

13.  Uczestnicy postępowania karnego –  oskarżony. 1 

14.  Uczestnicy postępowania karnego –  przedstawiciel społeczny. 1 

15.  
Kompetencje organów procesowych – prokurator i uprawnione organy do 
prowadzenia postępowania. 

1 



 
 

 
 

16.  
Sąd – jego kompetencje i zadania. Czynności sądowe w postępowaniu 
przygotowawczym. 

1 

17.  Prokuratura i policja. 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. 
 


