
 
 

 
 

Załącznik nr 1  
SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 
 
Część 4.1.D:  Prawo karne materialne (cz. II) – część szczególna - warsztaty 
 
Cel zajęć:  
 
 Celem nauczania przedmiotu „Prawo karne materialne (cz. II) – część szczególna”jest zapoznanie 
studenta z problematyką tzw. części szczególnej kodeksu karnego oraz z metodami klasyfikowania 
poszczególnych przestępstw wg określonych kryteriów m.in. wagi czynu (zbrodnie i występki), 
strony podmiotowej (umyślne i nieumyślne), trybu ścigania (publicznoskargowe, 
prywatnoskargowe), charakteru podmiotu (powszechne i indywidualne).Problemy prawa karnego 
części szczególnej będą analizowane oraz wyjaśniane na przykładzie opisów wybranych typów 
czynów zabronionych. 
 Po zaliczeniu przedmiotu student bez problemu będzie potrafił odnaleźć właściwy przepis 
i poprawnie go zinterpretować, zanalizować oraz wykorzystywać orzecznictwo sądowe do  
konkretnych spraw karnych, odróżnić prawo karne materialne od przepisów proceduralnych oraz 
prawa wykroczeń, podać zasady odpowiedzialności karnej, wymienić cechy charakterystyczne prawa 
karnego oraz miejsce prawa karnego w systemie prawa.Student będzie potrafił sklasyfikować 
poszczególne przestępstwa, określić znamiona podmiotu, przedmiotu, strony podmiotowej 
i przedmiotowej czynu zabronionego, samodzielnie scharakteryzować strukturę wybranego typu 
czynu zabronionego z części szczególnej kodeksu karnego,analizować orzecznictwo, akty prawne 
oraz wykorzystać zdobyte umiejętności w praktyce. 
 
Zakres tematyczny zajęć:  
 
1. Kodeks karny część szczególna - zagadnienia wstępne. pojęcie prawa karnego materialnego i jego 

cechy, budowa kodeksu karnego,przedmiot, podmiot oraz podmiot i przedmiot czynu. 
2. Klasyfikacja przestępstw wg określonych kryteriów. 
3. Znamiona podmiotu, przedmiotu. 
4. Znamiona strony podmiotowej i przedmiotowej czynu zabronionego. 
5. Wybrane przestępstwa z części szczególnej kodeksu karnego. 

 
 
Liczba uczestników zajęć ćwiczeniowych – około 15 osób/gr. 
    
 
Termin realizacji usługi: semestr letni w roku akademickim 2019/2020 r.  
zajęcia będą prowadzone w okresie od marca 2020 do września 2020 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  „Prawo karne materialne (cz. II) – część szczególna”dla 
studentów i studentek II roku studiów stacjonarnych, kształcących się na studiach  
I stopnia na kierunku Bezpieczeństwo Wewnętrzne,  



 
 

 
 

 
 
w formiewarsztatów - w łącznym wymiarze 20 godzin, w 5 grupach, po 4 godziny 

w każdej grupie 
 
W tym: 

 
L.p. Temat zajęć Liczba godzin 

1. 

Znamiona podmiotu i strony podmiotowej. Znamiona 
przedmiotu przestępstwa oraz strony przedmiotowej. 
Zasady odpowiedzialności w zależności od wieku 
sprawcy, umyślności i formy nieumyślności, rodzaje  
zamiarów, sposoby naruszenia reguł ostrożności,  
rodzaje dóbr prawnych, podział przestępstw, katalog  
okoliczności modalnych. 

2 

2. 

Analiza zasad odpowiedzialności karnej, struktury  
przestępstwa (zachowanie, bezprawność, karalność,  
karygodność, zawinienie), społecznej szkodliwości  
czynu zabronionego. Omówienie winy,  
istoty oraz przesłanki zawinienia. 

1 

3. Omówienie przepisów z części szczególnej kodeksu 
karnego według określonych kryteriów. 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. 
 


