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PODSTAWY PROCESU KARNEGO 
Kryminologia 2019/2020 

 
WYKŁAD 
 

Wykładowcy/egzaminatorzy: 
• dr Karolina Kremens, LL.M. 
• SSR mgr Kazimierz Leżak 

 
Zakres tematyczny wykładów 

1) Wykład organizacyjny. Wprowadzenie do problematyki polskiego prawa karnego 
procesowego (6.10) 

2) Uczestnicy postępowania karnego. Postępowanie przygotowawcze – 2 wykłady 
(26.10) 

3) Środki przymusu – pojęcie i rodzaje. Zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie. 
Przeszukanie – 2 wykłady (9.11) 

4) Zakończenie postępowania przygotowawczego – 2 wykłady (23.11) 
5) Postępowanie sądowe. Wyrok. – 2 wykłady (12.01) 
6) Środki zaskarżenia. Apelacja, kasacja, wznowienie postępowania (2.02) 

 
 
ĆWICZENIA 
 

Zakres tematyczny ćwiczeń 
1) Zajęcia organizacyjne. Pojęcie i przebieg procesu karnego 
2) Uczestnicy postępowania karnego. Prawa oskarżonego (podejrzanego) w toku 

procesu karnego. Prawo do obrony. Obrońca. 
3) Dowody – pojęcie, rodzaje. Przesłuchanie świadka.  
4) Kolokwium zaliczeniowe 

 
Prowadzący ćwiczenia: 

• mgr Maria Górnicka 
• mgr Monika Adamek 
• mgr Edyta Chmura - Szczecińska 
• mgr Joanna Matuszów 

 
 
 
EGZAMIN 
 

• warunkiem przystąpienia do egzaminu jest uzyskanie pozytywnej oceny z ćwiczeń 
• egzamin ma formę pisemną 

• trzy pytania otwarte 
• dwa z zakresu wykładu 
• jedno pytanie z zakresu ćwiczeń 

• lista zagadnień (pytań) egzaminacyjnych dostępna na stronach 
osobistych egzaminatorów 

• egzamin przedterminowy 
• egzamin ustny (!!!) 
• na tych samych zasadach co egzamin: trzy pytania losowane z 

zestawu załączonego poniżej (dwa z tematyki wykładu, jedno z 
tematyki ćwiczeń) 
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• termin: styczeń 2020 (zostanie doprecyzowany w późniejszym 
czasie) 

• warunek: zaliczenie ćwiczeń na ocenę 5,0 
• egzamin przedterminowy traktowany jest jak termin pierwszy 

• procedura przywrócenia terminu – Regulamin studiów 
 
 
PODRĘCZNIKI I MATERIAŁY 
 

• Kodeks postępowania karnego – wybrane fragmenty  (uwaga! nowelizacja 2019) 
• podręcznik: 

o J. Skorupka (red.), Proces karny, Warszawa 2019. 
o inna propozycja: K. Boratyńska, Ł. Chojniak, W. Jasiński, Postępowanie karne, 

Warszawa 2019. 
• pozostałe źródła: 

o Konstytucja RP – rozdział II i VIII w zakresie dot. postępowania karnego 
o Europejska Konwencja Praw Człowieka – art. 5, 6, 13 

• Proszę uwzględnić w toku nauki, iż znajomość wyłącznie przepisów kodeksu nie jest 
wystarczająca dla zaliczenia przedmiotu. Bezwzględnie konieczne jest poszerzenie 
wiedzy z pomocą podręcznika. Ograniczenie się do analizy treści prezentacji 
udostępnianych przez wykładowców również nie pozwoli na zaliczenie przedmiotu. 

 
 
 
ZAGADNIENIA EGZAMINACYJNE  
 

1. Postępowanie karne – pojęcie i cele. Stadia procesu karnego. 
 

2. Zasada prawdy materialnej i jej ograniczenia. 
 

3. Zasada domniemania niewinności i zasada in dubio pro reo. Konsekwencje obowiązywania 
zasady domniemania niewinności. 
 

4. Sąd jako organ postępowania karnego. Pojęcie i rodzaje właściwości sądu. Zasada 
bezstronności i jej gwarancje. 
 

5. Prokurator jako organ postępowania karnego oraz jako oskarżyciel publiczny. 
 

6. Pokrzywdzony – pojęcie, reprezentacja pokrzywdzonego i jego uprawnienia. Pełnomocnik 
pokrzywdzonego. 
 

7. Oskarżony, podejrzany, osoba podejrzana. Obowiązki dowodowe oskarżonego i osoby 
podejrzanej. Zasada prawa do obrony. 
 

8. Obrońca w postępowaniu karnym – pojęcie i zakresu uprawnień. 
 

9. Wymogi formalne pism procesowych i skutki ich niedopełnienia. 
 

10. Dowody w procesie karnym. Przeprowadzanie dowodów na wniosek i z urzędu.  
 

11. Świadek w procesie karnym. Obowiązki i uprawnienia. Tryb przesłuchania świadka. 
 

12. Regulacje zapewniające ochronę świadka w polskim procesie karnym. 
 



 3 

13. Przeszukanie – podstawy prawne, sposób przeprowadzenia, organy uprawnione. 
 

14. Zatrzymanie osoby – rodzaje, podmioty uprawnione, podstawy, czas trwania oraz prawa 
osoby zatrzymanej. 
 

15. Organy stosujące tymczasowe aresztowanie, tryb stosowania tymczasowego aresztowania 
oraz czas stosowania tego środka. 
 

16. Przesłanki stosowania tymczasowego aresztowania. Proporcjonalność stosowania 
tymczasowego aresztowania. 
 

17. Organy postępowania przygotowawczego. Nadzór prokuratora nad postępowaniem 
przygotowawczym i czynności sądu w postępowaniu przygotowawczym. 
 

18. Zasada legalizmu i oportunizmu. Wyjątki od zasady legalizmu. 
 

19. Tryby ścigania przestępstw i ich charakterystyczne cechy. Zasada ścigania z urzędu. 
Oskarżyciel prywatny. 
 

20. Śledztwo a dochodzenie – podobieństwa i różnice 
 

21. Uprawnienia podejrzanego i pokrzywdzonego w toku postępowania przygotowawczego 
 

22. Wszczęcie postępowania przygotowawczego. Czynności sprawdzające i postępowanie w 
niezbędnym zakresie 
 

23. Przedstawienie oraz zmiana zarzutów – przebieg czynności. Znaczenie instytucji 
przedstawienia zarzutów dla uprawnień podejrzanego. 
 

24. Umorzenie postępowania przygotowawczego – przyczyny, forma, zaskarżalność. 
 

25. Przesłanki procesowe. Dopuszczalność procesu karnego. 
 

26. Zażalenie jako środek odwoławczy i tryb jego wnoszenia. 
 

27. Zasada skargowości i zasada oficjalności. 
 

28. Akt oskarżenia – przesłanki wniesienia, kontrola formalna i merytoryczna 
 

29. Oskarżyciel posiłkowy. Subsydiarny akt oskarżenia. 
 

30. Konsensualne formy zakończenia postępowania karnego. Porozumienia procesowe. 
 

31. Tryb stosowania środków zabezpieczających w procesie karnym. Znaczenie niepoczytalności 
dla odpowiedzialności karnej. Badanie poczytalności oskarżonego (podejrzanego). 
 

32. Tryb orzekania w przedmiocie warunkowego umorzenia postępowania karnego 
 

33. Przebieg rozprawy głównej. Rozprawa a posiedzenie. 
 

34. Zasada jawności postępowania karnego – aspekt zewnętrzny i wewnętrzny 
 

35. Zasada bezpośredniości w postępowaniu karnym. Wyjątki od tej zasady. 
 

36. Przejawy realizacji postulatu szybkości postępowania w procesie karnym 
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37. Zasada kontradyktoryjności i inkwizycyjności. Znaczenie zasad dla postępowania sądowego i 

przygotowawczego. 
 

38. Wyrok. Narada i głosowanie. 
 

39. Postępowanie nakazowe – przesłanki, przebieg postępowania, znaczenie dla postępowania 
karnego. Wyrok nakazowy.  
 

40. Prawo do zaskarżenia wyroku sądu pierwszej instancji – źródła normatywne, podmioty 
uprawnione, gravamen. 
 

41. Środki zaskarżenia – pojęcie i rodzaje. 
 

42. Względne i bezwzględne przyczyny odwoławcze – pojęcie, znaczenie i przykłady. 
 

43. Rodzaje rozstrzygnięć merytorycznych sądu odwoławczego. 
 

44. Zakres rozpoznania sprawy przez sąd odwoławczy. 
 

45. Kasacja. Warunki wniesienia i podmioty uprawnione do jej wniesienia, wymogi formalne 
kasacji. Rozstrzygnięcia sądu kasacyjnego 
 

46. Wznowienie postępowania – podstawy wniesienia, tryb wznowienia postępowania oraz 
rozstrzygnięcia sądu w przedmiocie wznowienia 
 
 
 
 

 
 


