
 
 

 
 

Załącznik nr 1  

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

Część 4.1D:  Postępowanie karne (cz. I) - część ogólna – warsztaty  

 

Cel zajęć: 

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

przygotowanie studenta, który zdobył podstawową wiedzę na temat postępowania karnego, do 

stosowania przepisów kpk w praktyce. Zajęcia te mają na celu wprowadzenie studenta w zasady 

dokumentowania czynności procesowych przez organy tego postępowania, ze szczególnym 

uwzględnieniem czynności dowodowych.  

W oparciu o przedstawione w ramach warsztatów stany faktyczne i badania aktowe studenci nabędą 

umiejętności opracowywania projektów wybranych pism procesowych. Zajęcia te będą kładły nacisk 

na przedstawienie zasad formalnych opracowywania pism procesowych i obejmowały będą 

przygotowywania: postanowień – o wszczęciu i odmowie wszczęcia postępowania oraz  

o zastosowaniu środków zapobiegawczych i o przedstawieniu zarzutów. W ramach warsztatów 

studenci uzyskają wiedzę na temat potencjalnych błędów popełnianych przez organy procesowe przy 

sporządzaniu pism procesowych oraz skutki wadliwych pism.   

Szczególna uwaga zostanie skupiona na przesłankach negatywnych postępowania 

przygotowawczego oraz zasadach opracowywania decyzji o umorzeniu postepowania. 

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

przygotowanie przez studenta projektu określonego pisma procesowego.   

    

Zakres tematyczny zajęć:  

 

1. Omówienie rodzajów decyzji procesowych podejmowanych przez organy postępowania 

przygotowawczego. 

2. Rodzaje czynności podejmowanych przez organy procesowe i zasady ich dokumentowania. 

3. Postanowienie o wszczęciu śledztwa/dochodzenia – przypomnienie zasad ogólnych.  

4. Postanowienie o odmowie wszczęcia/umorzeniu postępowania przygotowawczego. 

5. Postanowienie o przedstawieniu zarzutów/umorzenie postępowania w fazie ad personam. 

6. Postanowienie o zastosowaniu środka zapobiegawczego. 

7. Wniosek o zastosowanie tymczasowego aresztowania. 

8. Sposoby zakończenia postępowania przygotowawczego. 

 

Zakres tematyczny zajęć:  

 

Liczba uczestników zajęć warsztatowych – 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 warsztatów - w łącznym wymiarze 20 godzin, w dwóch grupach, po 10 godzin  

w każdej. 

 

W tym: 

 

L.p. Temat zajęć Liczba godzin 

1 
Omówienie rodzajów decyzji procesowych podejmowanych 
przez organy postępowania przygotowawczego. 

1 

2 
Rodzaje czynności podejmowanych przez organy procesowe  
i zasady ich dokumentowania. 

1 

3 
Postanowienie o wszczęciu śledztwa/dochodzenia – 
przypomnienie zasad ogólnych 

1 

4 
Postanowienie o odmowie wszczęcia/umorzeniu postępowania 
przygotowawczego. 

2 

5 
Postanowienie o przedstawieniu zarzutów/umorzenie 
postępowania w fazie ad personam. 

2 

6 Postanowienie o zastosowaniu środka zapobiegawczego. 1 

7 Wniosek o zastosowanie tymczasowego aresztowania. 1 

8 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. 

 


