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Podhalańska Państwowa Uczelnia Zawodowa w Nowy Targu

Informacje ogólne

Nazwa zajęć Postępowanie karne i w sprawach o wykroczenia

Kod zajęć BN-1-5,3psbp,21-22

Status zajęć Obowiązkowy

Wydział / Instytut Instytut Humanistyczno - Społeczny

Kierunek studiów bezpieczeństwo narodowe

Moduł specjalizacyjny policja w systemie bezpieczeństwa publicznego

Specjalizacja -----

Forma studiów Rok studiów Semestr
Suma godzin dydaktycznych

Liczba punktów ECTS
Wykłady Ćwiczenia/praktyki

Stacjonarne

1 1 --- --- ---

1 2 --- --- ---

2 3 --- --- ---

2 4 --- --- ---

3 5 25.0 15.0 3.0

Suma 25.0 15.0 3.0

Poziom studiów studia pierwszego stopnia

Profil Praktyczny

Osoba odpowiedzialna za
program zajęć dr Ryszard Lelito



Wymagania (Kompetencje
wstępne)

Trudno mówić tu dostatecznie jasno o kompetencjach wstępnych. Z
pewnością w ich skład

wejść powinny wiadomości z zakresu prawa karnego i kodeksu wykroczeń
oraz z roku

pierwszego z prawa w jakich studenci roku III brali udział.

Założenia i cele zajęć

Założeniem i celem zajęć jest wprowadzenie studentów w skomplikowaną i
mającą

niekiedy znaczenie praktyczne tematykę. Jednocześnie konieczne wydaje się
zwrócenie

uwagi słuchaczy na postępowanie karne jako wynik postępującego procesu
cywilizacji i

rozwoju człowieka pomimo zbrodni popełnionych przez totalitaryzmy,
szczególnie w XX.

Także przedstawienie problemu postępowania o wykroczenia powinno
doprowadzić do

wniosku, że i tutaj postępuje humanizacja procesu karania.

Prowadzący zajęcia dr Ryszard Lelito

Egzaminator/ Zaliczający dr Ryszard Lelito

Nakład pracy studenta - bilans punktów ECTS

Nakład pracy studenta niezbędny do uzyskania efektów uczenia się
Obciążenie studenta

Studia
stacjonarne

Studia
niestacjonarne

Obciążenie studenta na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału
nauczycieli akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia i studentów, w
tym:

godz.:
50.0

godz.:
0.0

Udział w wykładach (godz.) 25 0

Udział w: ćwiczenia (godz.) 20 0

Dodatkowe godziny kontaktowe z nauczycielem (godz.) 2 0

Udział w egzaminie (godz.) 3 0

Obciążenie studenta związane z jego indywidualną pracą związaną z zajęciami
organizowanymi przez uczelnię, w tym:

godz.:
50.0

godz.:
0.0

Samodzielne studiowanie tematyki zajęć/ przygotowanie się do wykładu (godz.) 15 0

Samodzielne studiowanie tematyki zajęć/ przygotowanie się do: ćwiczenia (godz.) 20 0

Przygotowanie do zaliczenia/ egzaminu (godz.) 15 0

Wykonanie prac zaliczeniowych (referat, projekt, prezentacja itd.) (godz.) 0 0

Suma 
(obciążenie studenta na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału
nauczycieli akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia oraz związane z

godz.:
100.0

ECTS:
3.0

godz.:
0.0

ECTS:
0



jego indywidualną pracą związaną z tymi zajęciami)

Obciążenie studenta w ramach zajęć kształtujących umiejętności praktyczne godz.:
0

ECTS:
0

godz.:
0

ECTS:
0

Efekty uczenia się

Efekty uczenia się

Odniesienia
do
kierunkowych
efektów
uczenia się

Odniesienia 
do
charakterystyk
drugiego
stopnia 
efektów
uczenia
się Polskich 
Ram
Kwalifikacji

Sposób
weryfikacji
efektów
uczenia się

Wiedza: student zna i rozumie

W1

Charakteryzuje przebieg poszczególnych etapów
postępowania karnego tj. postępowanie
przygotowawcze, postępowanie przed sądem I instancji,
postęp. odwoławcze.

K_W14 P6S_WG
udział w dyskusji,
(W), egzamin
pisemny (W)

Umiejętności: student potrafi

U1
Potrafi wykorzystywać w praktyce wiedzę dot. instytucji
karnoprocesowych inicjując postępowanie (jako strona)
w sprawach o przestępstwa i wykroczenia

K_U10 P6S_UU

bezpośrednia
ocena wykonania
zadania
(np. ocena
projektu, ocena
sprawozdania,
dokumentowania
danych, realizacji
zajęć) (U)

Kompetencje społeczne: student jest gotów do

K1 Rozumie i przestrzega przepisy prawa w zakresie
postępowania karnego i wykroczeń. K_K01 P6S_KK_01

ocena
wypowiedzi
(treści i sposobu
jej
przedstawiania;)
(K)

Formy i metody kształcenia

Wykład na podstawie najnowszej literatury prawniczej oraz doświadczeń wykładowcy w zakresie

mechanizmów postępowania przed organami państwowym.

Treści programowe



Wykłady

Wprowadzenie do nauki prawa karnego procesowego oraz postępowania w sprawach o wykroczenie

obejmuje zarys wykładu rozpoczynającego się od historii procesu jako ewolucji humanitaryzmu państwa i

prawa oraz poziomu trudności jakie stwarza problem przestępstwa, wykrycia jego sprawcy, osądzenia

zgodnego z prawem i normami ogólnoludzkimi przyjmowanymi w nowoczesnej Europie. Wskazane zostają

naczelne zasady procesu, norm procesowych oraz gwarancji dla oskarżonego. Omówiona zostaje pozycja

innych uczestników postępowania, tak ze strony państwa jak i osób pokrzywdzonych i świadków.

Przedstawione zostają źródła prawa.

Ćwiczenia
ćwiczenia

Ćwiczenia podzielone zostają na dwie fazy. Jedną z nich jest przedstawienie głośnych, nieuczciwych co do

zasady procesów w wyniku których doszło do skazania osób niewinnych, albo tych którym nie można było

winy udowodnić. Przykłady te uświadamiają, jak łatwo złamać zasady i gwarancje procesowe kiedy w grę

wchodzą polityczne czynniki najwyższego szczebla bądź lokalnego (zmowa) elit miejscowych. Druga cześć

dotyczy idealnego modelu postępowania jakie gwarantuje prawo zarówno w procesie karnym jak i

postępowaniu o wykroczeniach.

Kryteria oceny osiągniętych efektów uczenia się

Kryteria oceny efektów uczenia się osiągniętych przez
studenta

3,0 - do 60% prawidłowych odpowiedzi na
pytania egzaminacyjne

3,5 - do 70% jw.

4,0 - do 80% jw.

4,5 - do 90% jw.

5,0 ponad 90% prawidłowych odpowiedzi

Forma weryfikacji osiągnięć studenta i warunki zaliczenia zajęć

Forma weryfikacji osiągnięć studenta Egzamin

Warunki odbywania i zaliczenia zajęć oraz dopuszczenia do
końcowego egzaminu (zaliczenia z oceną)

Zaliczenie zajęć jest wynikiem
osiągnięcia wymaganych efektów uczenia się

Na zaliczenie zajęć składa się obecność oraz
aktywność na zajęciach

Warunkiem dopuszczenia do egzaminu
jest zaliczenie ćwiczeń

Wykaz zalecanego piśmiennictwa
Wykaz literatury podstawowej
Lp. Pozycja



1 St. Waltoś i P. Hofmański Proces karny. Zarys systemu, Wolters i Kluwer, wyd. 15, Warszawa 2020

2 Zbiorowe Postępowanie karne, pytania, kazusy, tablice, testy, wyd. 5 zaktualizowane i zmienione, C.H. Beck,
Warszawa 2021

3 Zbiorowe Postępowanie karne, C.H. Beck, @ wydanie, Warszawa 2021

4 Konstytucja RP z 2.4.1997 (Dz. U. z 2021 poz. 53 ze zm.)

Wykaz literatury uzupełniającej
Lp. Pozycja

1 Kodeks karny, ustawa z 6.6.1997 (Dz. U. z 2020, poz. 1444 ze zmianami)

2 Kodeks wykroczeń (Dz. U. z 2021 poz. 281 ze zm)

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk zawodowych

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk zawodowych -----
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