
AKADEMIA WSB  
Kierunek studiów: Bezpieczeństwo Narodowe 

Przedmiot: Oględziny miejsc zdarzeń 

Profil kształcenia: praktyczny 

Poziom kształcenia: studia I stopnia 

Liczba godzin  
w semestrze 

1 2 3 

I II III IV V VI 

Studia stacjonarne 
  

   16ćw   

Studia niestacjonarne 
  

   16ćw   

JĘZYK PROWADZENIA 

ZAJĘĆ 

Polski 

WYKŁADOWCA 

 

mgr Wojciech Biernacki 

FORMA ZAJĘĆ 

 

Ćwiczenia 

CELE PRZEDMIOTU 

 

Poznanie procedury prowadzenia oględzin miejsca zdarzenia w postępowań karnych. Poznanie 

zasad, podstawowych form i metod czynności oględzinowych, nabycie umiejętności właściwego 

wykonania czynności taktyczno-technicznych oględzin oraz sporządzania dokumentacji  

z wykonanych czynności. 

Odniesienie do efektów uczenia się Opis efektów uczenia się Sposób weryfikacji efektu 

uczenia się Efekt kierunkowy PRK 

WIEDZA 

BN_W03 P6S_WG Student: 

zna i rozumie strukturę organizacyjną, zadania 

Policji i innych formacji z zakresu ochrony 

bezpieczeństwa i porządku publicznego; 

Ocena czy student rozwiązuje 

zadania problemowe; 

BN_W03 P6S_WG Student: 

zna metody postępowania przy organizowaniu 

grupy do obsługi różnych miejsc zdarzeń; 

 

Aktywność na zajęciach; 

BN_W03 P6S_WG Student: 

ma wiedzę z zakresu wyposażenia 

technicznego służby techniki 

kryminalistycznej; 

Aktywność na zajęciach; 

UMIEJĘTNOŚCI 

BN_U05 P6S_UO  
 

Student: 

potrafi dobrać odpowiednie siły i środki do 

obsługi konkretnego miejsca zdarzenia; 

Obserwacja umiejętności 

organizowania działań; 

BN_U04  
 

P6S_UW Student 

umie oceniać i analizować okoliczności 

zdarzeń, stosować odpowiednie procedury; 

Dyskusja na przykładzie 

konkretnej sytuacji problemowe;  

BN_U010  
 

P6S_UW Student 

tworzy pisemne dokumenty związane  

z dokumentowaniem oględzin miejsca 

zdarzenia; 

Ocena pracy na zaliczenie; 

 

 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 



BN_K03 P6S_KO  
 

 Student: 

potrafi podejmować właściwe i samodzielne 

decyzje na miejscu zdarzenia; 

Trafne formułowanie opinii 

dotyczącej oględzin, 

BN_K04 P6S KO Student: 

jest twórczy w zakresie rozwiązywania 

problemów zawodowych; 

Uczestnictwo studenta w dyskusjach 

tematycznych, 

Nakład pracy studenta  (w godzinach dydaktycznych 1h dyd.=45 minut)**  

 

 

Stacjonarne 

udział w wykładach =  

udział w ćwiczeniach = 16 

przygotowanie do ćwiczeń = 22,5 

przygotowanie do wykładu =  

przygotowanie do egzaminu/zaliczenia = 22 

realizacja zadań projektowych = 

e-learning = 

zaliczenie/egzamin = 2 

inne  (określ jakie) = 2 

RAZEM: 64,5 

Liczba punktów  ECTS: 2,5 

w tym w ramach zajęć praktycznych:  

Niestacjonarne 

udział w wykładach =  

udział w ćwiczeniach = 16 

przygotowanie do ćwiczeń = 22,5 

przygotowanie do wykładu =  

przygotowanie do egzaminu/zaliczenia = 22 

realizacja zadań projektowych = 

e-learning = 

zaliczenie/egzamin = 2 

inne  (określ jakie) = 2 

RAZEM: 64,5 

Liczba punktów  ECTS: 2,5 

w tym w ramach zajęć praktycznych: 

WARUNKI WSTĘPNE 

 

Zaliczenie przedmiotu Kryminalistyka 

TREŚCI 

PRZEDMIOTU 

 

Treści realizowane w formie bezpośredniej:  

• Kryminalistyczne badanie miejsca zdarzenia (Definicja kryminalistycznego badania miejsca 

zdarzenia, Cel, istota i zakres kryminalistycznego badania miejsca zdarzenia, Procedury 

postępowania Policji podczas organizowania i przeprowadzania oględzin miejsca 

przestępstwa; Zabezpieczenie miejsca zdarzenia, Podstawa prawna czynności 

zabezpieczających miejsce zdarzenia, Definicja i zakres czynności zabezpieczających, 

Praktyczne aspekty zabezpieczenia miejsca zdarzenia, Zadania i zakres niezbędnych 

czynności policjantów zabezpieczających miejsce zdarzenia, Zadania dyżurnego jednostki 

Policji w zakresie zabezpieczenia miejsca przestępstwa, Współdziałanie Policji 

zabezpieczających miejsce zdarzenia z z innymi podmiotami przy zabezpieczeniu miejsca 

zdarzenia); 

• Ślady kryminalistyczne (Definicja śladu kryminalistycznego, Klasyfikacja śladów 

kryminalistycznych; Ujawnianie śladów kryminalistycznych, Zabezpieczanie śladów 

kryminalistycznych, Zasady ochrony śladów kryminalistycznych i dowodów); 

• Oględziny miejsca zdarzenia (Podstawa przeprowadzania oględzin, Rodzaje oględzin, Pojęcie 

oględzin, Cele i zadania oględzin miejsca zdarzenia, Oględziny miejsca zdarzenia jako 

czynność dowodowa, Organizacja i metodyka przeprowadzania oględzin, Ogólne założenia 

organizacyjne przeprowadzania oględzin miejsca zdarzenia, Istota działania, skład i zadania 

grupy operacyjno-procesowej, Współdziałanie Policji z Prokuratorem, Odpowiedzialność za 

przeprowadzenie czynności w dochodzeniu w niezbędnym zakresie,  

• Praktyczne aspekty organizacyjne związane z prowadzeniem czynności oględzinowych na 

miejscu przestępstwa, Metodyka przeprowadzania oględzin miejsca zdarzenia przestępstwa, 

Czynności poprzedzające przeprowadzenie oględzin miejsca zdarzenia (przestępstwa), 

Czynności zabezpieczające miejsce zdarzenia (oględzin), Czynności związane z organizacją  

i przygotowaniem do pracy grupy operacyjno-procesowej podejmowane na terenie jednostki 

Policji, Czynności porządkowo-organizacyjne podejmowane po przybyciu grupy operacyjno-

procesowej w rejonie miejsca oględzin, Przebieg czynności oględzinowych na miejscu 



zdarzenia (przestępstwa), Fazy oględzin oraz czynności w nich wykonywane, Metody 

prowadzenia oględzin i sposoby poruszania się po miejscu oględzin, Etapy (stadia) oględzin 

oraz czynności w nich wykonywane; 

• Kryminalistyczne zasady dokonywania oględzin (Kompetencje, zadania i zakres pracy 

poszczególnych zespołów przy realizacji czynności oględzinowych, Czynności oględzinowe, 

Zalecenia praktyczne dla kierującego oględzinami, Zalecenia praktyczne w przypadku oględzin 

zwłok na miejscu ich znalezienia, Czynności wykonywane przez pozostałe zespoły wchodzące 

w skład grupy operacyjno-procesowej, Wyposażenie techniczne niezbędne w trakcie oględzin, 

Wymogi bezpieczeństwa i higieny pracy w trakcie oględzin, Zadania dyżurnego jednostki 

Policji); 

• Dokumentowanie przebiegu i wyników oględzin miejsca zdarzenia (przestępstwa), Podstawy 

prawne dokumentowania oględzin wynikające z k.p.k., Dokumentacja podstawowa z oględzin – 

protokół oględzin, Dokumentacja uzupełniająca oględziny (dodatkowa), Techniczne środki 

utrwalania obrazów, Formy materiału poglądowego, Kryminalistyczny szkic miejsca zdarzenia, 

Notatka urzędowa (służbowa), Podsumowanie wyników dokumentowania oględzin; 

• Wykorzystanie wyników oględzin w postępowaniu przygotowawczym, Wnioskowanie o 

przebiegu zdarzenia, Wersje kryminalistyczne, Programowanie (planowanie) czynności 

procesowych i operacyjnych. 

 

Treści realizowane w formie e-learning: nie dotyczy 

LITERATURA  

OBOWIĄZKOWA 
• K. Witkowska, Oględziny. Aspekty procesowe i kryminalistyczne, Warszawa 2013; 

• M. Całkiewicz, Oględziny zwłok i miejsca ich znalezienia, Warszawa 2010; 

• J. Gąsiorowski, Oględziny miejsca zdarzenia. Aspekty prawne i kryminalistyczne, wyd. Szkoły 
Policji w Katowicach, Katowice 2005; 

• E. Gruza, Oględziny śledcze w praktyce procesowej, „Problemy Współczesnej Kryminalistyki” 
Prace dedykowane Profesorowi Dr. Hab. Zbigniewowi Czeczotowi, Warszawa 1996; 

• E. Gruza, M. Goc, J. Moszczyński, Kryminalistyka – czyli rzecz o metodach śledczych, 
Warszawa 2008; 

LITERATURA  

UZUPEŁNIAJĄCA  

• J. Babecka, Wielokierunkowe oględziny jako ważne źródło informacji dowodowej [w:] E. Gruza, 
T. Tomaszewski, Problemy współczesnej kryminalistyki, Warszawa 2000; 

• P. Horoszowski, Śledcze oględziny miejsca, Warszawa 1953; 

• J. Gąsiorowski, Ślady kryminalistyczne, wyd. Szkoły Policji w Katowicach, Katowice 2001; 

• J. Gąsiorowski, Zabezpieczenie miejsca zdarzenia. Aspekty prawne i kryminalistyczne, wyd. 
Szkoły Policji w Katowicach, Katowice 2004; 

• J. Gąsiorowski, Miejsce zdarzenia. Standardy postępowania grupy oględzinowej [w:] 
„Kryminalistyka w walce z przestępczością. Materiały z konferencji” (red. A. Rosół, J. Słobosz, 
P. Mięsiak), Wydawnictwo Szkoły Policji w Katowicach, Katowice 2013; 

• J. Gąsiorowski, Standaryzacja pracy specjalistów na miejscu zdarzenia i w laboratoriach 
kryminalistycznych Policji w świetle prawnych wymogów Unii Europejskiej [w:] „Kategoria 
bezpieczeństwa w prawnym wymiarze Unii Europejskiej” (red. S.M. Grochalski), Dąbrowa 
Górnicza 2013; 

• J. Gąsiorowski, Nowoczesne technologie w kryminalistyce [w:] „Kultura Bezpieczeństwa. Nauka 
– Praktyka – Refleksje” (red. J. Piwowarski, A. Filipek, P. Bogdalski, B. Pączek), Nr 21 (52-80), 
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego APEIRON w Krakowie, Kraków 
2016; 

• J. Gąsiorowski, Postęp naukowo-techniczny jako wyzwanie dla systemu edukacji dla 
bezpieczeństwa [w:] „Procesy edukacyjne w dobie globalizacji, społeczeństwa informacyjnego i 
zmian na rynku pracy” (red. M. Kozielska, A. Zduniak), Poznań 2018; 

• J. Gąsiorowski, Technologie wykrywania w pracy organów ścigania w Unii Europejskiej, [w:] 
„Wybrane teoretyczne i praktyczne problemy w naukach o bezpieczeństwie” (red. A. Filipek, D. 
Krzewniak), Siedlce 2019; 



METODY 

NAUCZANIA 

 

W formie bezpośredniej:  

• analiza tekstów z dyskusją, praca w grupach, analiza case studies 

W formie e-learning: nie dotyczy 

POMOCE NAUKOWE Prezentacje, sprzęt kryminalistyczny (walizka kryminalistyczna), protokoły oględzin, 

PROJEKT  Nie dotyczy 

FORMA  I WARUNKI 

ZALICZENIA  

Ćwiczenia - zaliczenie na ocenę (na podstawie  przedstawionych referatów – prezentacji oraz aktywności 

na zajęciach); 

 


