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Postępowanie karne SNP (z) – harmonogram zajęć, semestr letni 

 

01.03.2020r. 

7. Zasady zaliczenia semestru letniego.  

Kolokwium – semestr zimowy. 

 

25.04.2020r. 

8. Środki przymusu procesowego – część I. 

A. Pojęcie i rodzaje środków przymusu procesowego. 

B. Ujęcie obywatelskie. Zatrzymanie procesowe. 

C. Pojęcie, rodzaje, cel i funkcje środków zapobiegawczych. 

D. Przesłanki, dyrektywy i czas stosowania środków zapobiegawczych. Możliwość 

zaskarżenia. 

E. Tymczasowe aresztowanie. 

 

9. Środki przymusu procesowego – część II. 

A. Nieizolacyjne środki zapobiegawcze: dozory, poręczenia, nakaz opuszczenia 

lokalu, zawieszenie w czynnościach służbowych lub w wykonywaniu zawodu lub 

nakazy określonego zachowania, zakaz opuszczania kraju. 

B. Poszukiwanie oskarżonego i list gończy. 

C. List żelazny. 

D. Kary porządkowe. 



E. Środki wymuszające zachowanie porządku w czasie rozprawy (tzw. policja 

sesyjna). 

F. Zabezpieczenie majątkowe. 

 

09.05.2020r. 

10. Postępowanie przygotowawcze – cz. I. 

A. Kartkówka (zapowiedziana, obowiązkowa): Środki przymusu procesowego 

(test jednokrotnego wyboru – 10 pytań, jedno pytanie definicyjne, jedno 

pytanie opisowe). 

B. Zasady wszczęcia postępowania karnego: zasada legalizmu i oportunizmu, zasada 

działania z urzędu, zasada skargowości. 

C. Wstęp do postępowania przygotowawczego. 

D. Rozpoczęcie postępowania przygotowawczego. 

E. Czynności sprawdzające i czynności w niezbędnym zakresie. 

F. Formy postępowania przygotowawczego. Redukcja formalizmu dochodzenia. 

G. Przebieg postępowania przygotowawczego (organy, czas trwania, przedstawienie 

zarzutów, czynności procesowe). 

H. Udział sądu w postępowaniu przygotowawczym. 

 

11. Postępowanie przygotowawcze – część II. Postępowanie międzyinstancyjne 

(przejściowe). 

A. Zamknięcie postępowania przygotowawczego. 

B. Zakończenie postępowania przygotowawczego. 

a) Wniesienie aktu oskarżenia. 

b) Wniesienie aktu oskarżenia wraz z wnioskiem o skazanie bez przeprowadzenia 

rozprawy (art. 335 § 2 k.p.k.). 

c) Wniosek o skazanie bez przeprowadzenia rozprawy (art. 335 § 1 k.p.k.). 

d) Wniosek o warunkowe umorzenie postępowania. 

e) Wniosek o umorzenie postępowania i zastosowanie środków 

zabezpieczających. 



f) Umorzenie postępowania przygotowawczego. 

g) Postępowanie w przedmiocie dowodów rzeczowych. 

C. Mediacja. 

D. Postępowanie przejściowe: 

a) Wstępna kontrola oskarżenia. 

b) Orzekanie poza rozprawą o odpowiedzialności karnej (posiedzenia wyrokowe) 

lub środkach zabezpieczających. 

c) Załatwianie spraw incydentalnych i wniosków dowodowych. 

d) Przygotowanie organizacyjne rozprawy głównej. 

E. Praca domowa – każdy student otrzymuje rozbudowany kazus. Rozwiązanie 

kazusu należy przygotować i oddać na następnych zajęciach w formie 

wydrukowanej. 

 

24.05.2020r. 

12. Postępowanie przed sądem I instancji. Postępowania szczególne. 

A. Należy oddać wydrukowane rozwiązanie kazusu!!! 

B. Postępowanie sądowe – zagadnienia ogólne. 

C. Rozprawa główna. 

D. Zasada jawności postępowania i zasada bezpośredniości.  

E. Przewód sądowy. 

F. Głosy stron i czynności związane z wydaniem wyroku. Narada i głosowanie. 

G. Zawieszenie postępowania. 

H. Pojęcie i rodzaje postępowań szczególnych. 

I. Postępowanie w sprawach z oskarżenia prywatnego. 

J. Postępowanie przyspieszone. 

K. Postępowanie nakazowe. 

 

 



13. Środki zaskarżenia. Postępowanie odwoławcze. 

A. Zasada instancyjności. 

B. Funkcja i systematyka środków zaskarżenia. 

C. Istota i cechy modelu odwoławczego. Pojęcie i rodzaje środków odwoławczych. 

D. Apelacja. Postępowanie apelacyjne. 

E. Zażalenie. 

F. Pozostałe zwyczajne środki zaskarżenia: sprzeciw od wyroku nakazowego, 

sprzeciw od zarządzeń referendarza sądowego, quasi-sprzeciwy, inne zwyczajne 

środki zaskarżenia. 

 

07.06.2020r. 

14. Kolokwium pisemne (60 min.). Postępowania następcze. 

A. Kolokwium. 

B. Pojęcie i rodzaje postępowań następczych. 

C. Postępowanie w przedmiocie ułaskawienia. 

D. Postępowanie w przedmiocie orzeczenia kary łącznej. 

E. Podjęcie postępowania warunkowo umorzonego. 

F. Odszkodowanie za niesłuszne skazanie, tymczasowe aresztowanie lub 

zatrzymanie. 

 

15. Nadzwyczajne środki zaskarżenia.  

A. Dopuszczalność zaskarżenia orzeczeń prawomocnych. Pojęcie i rodzaje 

nadzwyczajnych środków zaskarżenia. 

B. Kasacja. 

C. Wznowienie postępowania. 

D. Skarga na wyrok sądu odwoławczego. 

E. Skarga nadzwyczajna.  

 

 



13.06.2020r.  

(zaliczenie kolokwium nie zwalnia z uczestnictwa w zajęciach) 

16. Skarga na przewlekłość postępowania. Rzetelny proces karny. Podsumowanie zajęć. 

A. Omówienie wyników kolokwium. 

B. Zasada szybkości postępowania. Skarga na przewlekłość postępowania. 

C. Zasady procesowe – podsumowanie. 

D. Rzetelny proces karny. 

E. Pytania studentów przed egzaminem.  

 

 

 

 

 

 


