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19.10.2019r. 

1. Zajęcia organizacyjne. Zagadnienia wstępne. Przebieg procesu karnego. Wstęp do 

problematyki zasad procesowych. Zasada prawdy materialnej i zasada 

kontradyktoryjności (wzmianka). 

A. Tematyka przedmiotu. Zasady uczestniczenia w zajęciach i zaliczania przedmiotu. 

B. Historyczny rozwój procesu karnego. 

C. Proces karny – pojęcie, przebieg, uczestnicy. Przedmiot, cele i funkcje procesu. 

Proces kontradyktoryjny i inkwizycyjny. 

D. Źródła prawa karnego procesowego.  

E. Tryby ścigania przestępstw.  

F. Ustrój sądów i prokuratur w Polsce. 

G. Wstęp do problematyki zasad procesowych.  

H. Zasada prawdy materialnej i kontradyktoryjności (wzmianka). 

 

26.10.2019r. 

2. Przesłanki procesowe. Uczestnicy procesu karnego – część I. Zasada 

obiektywizmu i współdziałania ze społeczeństwem (wzmianka). Zasada 

samodzielności jurysdykcyjnej sądu karnego. 

A. Pojęcie przesłanki procesowej. 

B. Rodzaje i klasyfikacja przesłanek procesowych. 

C. Znaczenie przesłanek dla procesu. 

D. Pojęcie uczestnika i strony postępowania. 

E. Sąd: 



a) pojęcie; 

b) sąd jako organ postępowania karnego; zasada samodzielności jurysdykcyjnej 

sądu karnego; 

c) właściwość i skład sądu; 

d) wyłączenie sędziego; 

e) ławnicy i referendarze; zasada współdziałania ze społeczeństwem (udziału 

czynnika społecznego). 

F. Oskarżyciel publiczny. 

a) Pojęcie i rodzaje. 

b) Prokurator i jego role procesowe.  

c) Zasady organizacyjne prokuratury. 

G. Zasada obiektywizmu (wzmianka). 

H. Osoba podejrzana, podejrzany, oskarżony. 

 

10.11.20198r. 

3. Uczestnicy procesu karnego – część II. Zasada prawa do obrony. 

A. Pokrzywdzony, jego prawa i rola w postępowaniu. 

B. Oskarżyciel posiłkowy. 

C. Oskarżyciel prywatny. 

D. Konsekwencje śmierci stron postępowania. 

E. Reprezentanci stron procesowych. 

F. Zasada prawa do obrony. 

G. Rzecznicy interesu społecznego. 

H. Osobowe źródła dowodowe (wzmianka). 

I. Pomocnicy organów procesowych. 

J. Podmiot zobowiązany z art. 91a k.p.k. i właściciel przedsiębiorstwa z art. 91b 

k.p.k. 

K. Kumulacja ról procesowych.  

 

23.11.2019r. 

4. Czynności procesowe. 



A. Kartkówka (zapowiedziana, obowiązkowa): Uczestnicy procesu karnego (test 

jednokrotnego wyboru – 10 pytań, dwa pytania definicyjne, jedno krótkie 

pytanie opisowe). 

A. Rodzaje czynności procesowych. 

B. Orzeczenia, zarządzenia, polecenia. 

C. Porządek czynności procesowych. 

D. Terminy. 

E. Doręczenia. 

F. Utrwalanie czynności procesowych. 

G. Przeglądanie akt i sporządzanie odpisów. 

H. Odtwarzanie zaginionych lub zniszczonych akt. 

 

15.12.2019r. 

5. Dowody – zagadnienia podstawowe i systemowe. Zasady dowodowe (domniemania 

niewinności, in dubio pro reo, bezpośredniości, swobodnej oceny dowodów). 

Czynności dowodowe – część I. 

A. Pojęcie dowodu. Źródło dowodowe i środek dowodowy. Przedmiot dowodu. 

B. Podziały dowodów, surogaty udowodnienia. 

C. Wprowadzanie dowodów do procesu. 

D. Ciężar dowodu i obowiązek dowodzenia. 

E. Osobowe źródła dowodowe.  

F. Zasady dowodowe: domniemania niewinności, in dubio pro reo, swobodnej oceny 

dowodów, bezpośredniości. Rola zasady prawdy materialnej w postępowaniu 

dowodowym. 

G. Pojęcie i rodzaje czynności dowodowych. 

H. Zatrzymanie rzeczy i przeszukanie. 

 

25.01.2020r. 

6. Czynności dowodowe – część II. Zakazy dowodowe. Dowody nielegalne i zebrane 

w sposób sprzeczny z ustawą (wzmianka). 

A. Kontrola i utrwalanie rozmów telefonicznych. Podsłuch pozaprocesowy 

(wzmianka). 



B. Przesłuchanie jako czynność dowodowa. Przesłuchanie oskarżonego 

(podejrzanego) i świadka. Prawa i obowiązki świadka. Szczególne kategorie 

świadków (małoletni, pokrzywdzeni w przestępstwach seksualnych, anonimowy, 

koronny). Szczególne rodzaje przesłuchania. 

C. Biegły w procesie karnym. Powołanie biegłego a zasięgnięcie opinii biegłego. 

Biegli psychiatrzy jako szczególna kategoria biegłych. Opinia biegłego, opinia 

sądowo-psychiatryczna, obserwacja psychiatryczna.  

D. Tłumacze i specjaliści. 

E. Oględziny, otwarcie zwłok, wizja lokalna, eksperyment procesowy. 

F. Wywiad środowiskowy i badanie oskarżonego. 

G. Zakazy dowodowe – najważniejsze informacje.  

H. Dowody nielegalne i zebrane w sposób sprzeczny z ustawą (wzmianka).  

 

 

 


