
 
 

 
 

Załącznik nr 1  
 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 
 
Część 4.4.A:  Ślady kryminalistyczne - konwersatorium 
 
Cel zajęć:  
 
 Celem nauczania przedmiotu „Ślady kryminalistyczne” jest zapoznanie studenta 
z podstawowymi pojęciami dotyczącymi śladu kryminalistycznego, podziałem śladów oraz zakresem 
kryminalistyki jako nauki. Przedmiot ma za zadanie przede wszystkim pogłębić wiedzę studentów 
z zakresu wybranych zagadnień techniki i taktyki kryminalistycznej oraz zapoznanie z  metodami 
wykrywania przestępstw i sprawców na podstawie znalezionych na miejscu zdarzenia śladów 
kryminalistycznych. Następnie uwaga będzie skupiona na analizie szczegółowej wybranych śladów 
kryminalistycznych w ramach każdej z poszczególnych dziedzin nauki. W trakcie kształcenia student 
zapozna się również w sposób praktyczny z takimi dziedzinami jak: daktyloskopia, mechanoskopia, 
traseologia, balistyka, badania pisma i dokumentów, samodzielnie realizując czynności 
zabezpieczenia śladów dowodowych oraz pobierania śladów porównawczych. Celem kształcenia 
w ramach przedmiotu będzie także nabycie przez studentów umiejętności przeprowadzania 
czynności kryminalistycznych, identyfikacji kryminalistycznej oraz poznanie sposobów oceny 
dowodów wykorzystywanych w procesie sądowym, a także zapoznanie ze specyfiką pracy. 
 Po zaliczeniu przedmiotu student będzie posiadał wiedzę o metodach identyfikacji osób, 
rzeczy i zjawisk powstałych na skutek działania przestępczego. Bez problemu będzie potrafi określić 
rodzaj śladu kryminalistycznego oraz zasady, tryb i warunki czynności operacyjnych oraz techniczne 
sposoby zabezpieczenia śladów. Student będzie znał metody oględzin i sposoby ich 
przeprowadzania, będzie również swobodnie posługiwał się specjalistyczną terminologią. Po 
zaliczeniu przedmiotu student będzie potrafił oceniać wartość i poprawność przeprowadzenia 
czynności mających na celu utrwalenie śladów kryminalistycznych. Student będzie umiał posłużyć się 
wiedzą teoretyczną do analizy przebiegu zdarzenia na podstawie ujawnionych śladów 
kryminalistycznych. 
 
Zakres tematyczny zajęć:  
 
1. Wstęp do kryminalistyki: historia powstania i ewolucji nauki, pojęcie, zakres, działy 

kryminalistyki. 
2. Charakterystyka, znaczenie  i funkcje śladów kryminalistycznych. Systematyka śladów 

kryminalistycznych według poszczególnych kryteriów (postaci w jakiej ślad występuje, 
przedmiotu pozostawiającego ślad, wielkości śladu, metod badawczych, miejsca występowania 
śladu). 

3. Identyfikacja kryminalistyczna. 
4. Czynność procesowo kryminalistyczna. 
5. Metodyka przeprowadzania oględzin. 
6. Oględziny złożone (podział miejsca zdarzenia na sektory, grupa operacyjno - procesowa). 
7. Techniczne zabezpieczenie śladów i procesowe zabezpieczenie śladów. 
8. Fotografia kryminalistyczna. 
9. Szkice kryminalistyczne. 
10. Ślady dermatoskopijne, odontologiczne, gantiskopijne. 
11. Ślady traseologiczne. 
12. Ślady biologiczne. 
13. Ślady pamięciowe. Portret pamięciowy. 
14. Ślady fonoskopijne. 
15. Ślady fizykochemiczne, z użycia broni palnej. 



 
 

 
 

16.  Ślady związane z wiarygodnością dokumentów i ślady pisma. 
 
 
Liczba uczestników zajęć konwersatoryjnych – około 30 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  „Ślady kryminalistyczne” dla studentów i studentek II 
roku studiów stacjonarnych, kształcących się na studiach I stopnia na kierunku Bezpieczeństwo 
Wewnętrzne,  

 
w formie konwersatoriów - w łącznym wymiarze 45 godzin, w 3 grupach, po 15 godzin  

w każdej grupie 
 

W tym: 
 

L.p. Temat zajęć Liczba godzin 

1. 
Zagadnienia wstępne z historii powstania i ewolucji 
nauki kryminalistyki. Podstawowe pojęcia, działy, 
zasady kryminalistyki. 

2 

2. 
Charakterystyka, znaczenie i systematyka śladów 
kryminalistycznych na podstawie konkretnych 
kryteriów. 

1 

3. 
Identyfikacja kryminalistyczna (materiał 
porównawczy, wzorcowy). Wyjaśnienie pojęcia 
i znaczenia cechy identyfikacyjnej. 

1 

4. 

Zapoznanie z czynnościami procesowo – 
kryminalistycznymi (czynności dowodowe organów 
ścigania, działania biegłych, prowadzenie zbiorów 
kryminalistycznych), niekryminalistycznymi (decyzje 
organów procesowych i uprawnienia stron) oraz  
operacyjno – kryminalistycznymi (czynności 
operacyjno rozpoznawcze). 

3 

5. 

Metodyka przeprowadzenia oględzin (czynności 
niecierpiące zwłoki, formy zabezpieczenia miejsca 
zdarzenia). Cel, podstawy prawne, zasady, przedmiot 
i fazy oględzin. 

2 

6. 
Zapoznanie z zasadami technicznymi i procesowymi 
metodami zabezpieczenia śladów.  Zasady ujawniania 
śladów. 

2 

7. System metod, środków i sposobów stosowanych 
podczas wykonywania zdjęć kryminalistycznych 2 



 
 

 
 

utrwalających czynności procesowe, operacyjne 
i badawcze. Szkic kryminalistyczny i jego rodzaje. 

8. Przedstawienie poszczególnych działów 
kryminalistyki. 2 

 
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. 
 
 

 


