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Liczba godzin w 
semestrze 

1 2 3 

I II III IV V VI 

Studia stacjonarne 
(w/ćw/lab/pr/e) 

   20ćw   

Studia niestacjonarne 
(w/ćw/lab/pr/e) 

   20ćw   
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FORMA ZAJĘĆ 
 

Ćwiczenia 

CELE PRZEDMIOTU 
 

Poznanie metodyk realizacji czynności procesowych i pozaprocesowych, czynności wykrywczych 
oraz podstawowych rodzajów ekspertyz kryminalistycznych: sposobów ich wykonywania, 
wartościowania wyników na użytek sądowej oceny dowodów, itd. 

Odniesienie do efektów uczenia się Opis efektów uczenia się Sposób weryfikacji efektu 
uczenia się Efekt kierunkowy PRK 

WIEDZA 

BN_W04 P6S_WK posiada wiedzę z zakresu informacji 
o śladach kryminalistycznych, rodzajach 
oraz sposobach i zasadach ich 
zabezpieczania;  

test wiedzy; 
 

BN_W04 P6S_WK posiada wiedzę umożliwiającą mu 
zrozumienie zagadnień wynikających 
 z kryminalistycznego badania miejsca 
zdarzenia;  

test wiedzy; 

BN_W04 P6S_WK dysponuje wiedzą o czynnościach 
procesowo-kryminalistycznych w ramach 
taktyki kryminalistycznej; 

test wiedzy; 

UMIEJĘTNOŚCI 

BN_U02 P6S_UW  

 

potrafi scharakteryzować i ocenić 
identyfikacyjne badania daktyloskopijne; 
posiada umiejętność analizy i oceny 
przyczynowo-skutkowej procesów 
mających wpływ na taktyki 
kryminalistyczne;  

praca w zespołach; 

BN_U05 P6S_UO  
 

potrafi zapewnić realizację czynności 
operacyjno – wykrywczych w miejscu 
pełnienia służby z zachowaniem porządku 
publicznego; 

praca w zespołach; 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

BN_K01  
 

P6S_KK  
 

aktywnie dąży do rozwoju swoich 
kompetencji, dyskutuje na ten temat  
w odniesieniu do wymagań stawianych 
służbom bezpieczeństwa; 

ocena postaw studenta podczas 
pracy w grupach; 
 

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

Stacjonarne 
udział w wykładach =  
udział w ćwiczeniach = 20 
przygotowanie do ćwiczeń = 20,5 

Niestacjonarne 
udział w wykładach =  
udział w ćwiczeniach = 20 
przygotowanie do ćwiczeń = 20,5 



przygotowanie do wykładu =  
przygotowanie do egzaminu/zaliczenia = 20 
realizacja zadań projektowych = 
e-learning = 
zaliczenie/egzamin = 2 
inne  (konsultacje) = 2 
RAZEM: 64,5 
Liczba punktów  ECTS: 2,5 
w tym w ramach zajęć praktycznych:2,5 

przygotowanie do wykładu =  
przygotowanie do egzaminu/zaliczenia = 20 
realizacja zadań projektowych = 
e-learning = 
zaliczenie/egzamin = 2 
inne  (konsultacje) = 2 
RAZEM: 64,5 
Liczba punktów  ECTS: 2,5 
w tym w ramach zajęć praktycznych:2,5 

WARUNKI WSTĘPNE 
 

Zaliczenie przedmiotu Podstawy kryminalistyki, kryminologii i wiktymologii 

TREŚCI PRZEDMIOTU 
 
 

Treści realizowane w formie bezpośredniej: 

• Pojęcie kryminalistyki, jej funkcje, podział, zasady i zakres działania. 

• Pojęcie śladu kryminalistycznego, rodzaje oraz sposoby i zasady ich zabezpieczania. 

• Zabezpieczenie śladów przed zniszczeniem, zniekształceniem i utratą. 

• Kryminalistyczne badanie miejsca zdarzenia: zabezpieczenie miejsca zdarzenia do czasu 
oględzin. skład i zadania członków grupy operacyjno-procesowej, oględziny: podstawy 
prawne, cele oględzin, rodzaje (miejsca zdarzenia, rzeczy, osoby, zwłok, w tym 
szczególne postacie oględzin – miejsca pożaru, w śledztwie powybuchowym itd.) oraz 
zasady ich przeprowadzania, zasady dokumentowania oględzin: protokół oględzin, 
szkice, notatka pooględzinowa. 

• Czynności procesowo-kryminalistyczne w ramach taktyki kryminalistycznej: śledcze 
badanie miejsca zdarzenia, szczególne postacie oględzin (miejsca pożaru, w śledztwie 
powybuchowym itd.), przeszukanie, powoływanie biegłych, ocena dowodu z opinii 
biegłego, eksperyment kryminalistyczny, wizja lokalna, wersja kryminalistyczna (śledcza), 
modus operandi, pościg, poszukiwani zaginionych, zatrzymanie, zasadzka i pułapka, 
przesyłka kontrolowana, zakup kontrolowany, wprowadzenie do problematyki czynności 
operacyjno-wykrywczych (m.in. inwigilacja, obserwacja, podsłuch i podgląd, registratury 
informacyjno-rozpoznawcze, itp.), rozpracowanie operacyjne; kombinacja operacyjna, 
poufne źródła informacji, analiza kryminalna. 

• Technika kryminalistyczna: somatometria kryminalistyczna; cheiloskopia; odontologia 
kryminalistyczna, identyfikacyjne badania daktyloskopijne, ujawnianie i zabezpieczanie 
śladów linii papilarnych, ujawnianie i zabezpieczanie śladów narzędzi, identyfikacyjne 
badania mechanoskopijne, ujawnianie i zabezpieczanie śladów linii stóp i pojazdów; 
identyfikacyjne badania traseologiczne, balistyka sądowa, badania fizykochemiczne, 
badania identyfikacyjne śladów biologicznych, hemogenetyka sądowa, fonoskopia, 
osmologia, badania identyfikacyjne pisma ręcznego i podpisów, techniczne badania 
dokumentów (ujawnianie śladów przerabiania itd.), badania identyfikacyjne 
maszynopisów, wydruków i pieczęci, fotografia kryminalistyczna, antroposkopia 
kryminalistyczna. 

• Medycyna sądowa. 
 
Treści realizowane w formie e-learning: nie dotyczy 

LITERATURA  
OBOWIĄZKOWA 

• Jan Widacki „”Kryminalistyka”, C.H. Beck ,Warszawa 2018 

• J. Konieczny, J. Widacki, T. Widła, Kryminalistyka, C.H. Beck, Warszawa 2008; 

• Kryminalistyka (red. J. Kasprzak, B. Młodziejowski), Difin, Warszawa 2006; 

• S. Pikulski, Podstawowe zagadnienia taktyki kryminalistycznej, Białystok 1987; 

LITERATURA  
UZUPEŁNIAJĄCA  

• Brunon Hołyst „Kryminalistyka”, Warszawa 2017. 

• Dariusz Wilk „Kryminalistyka, przewodnik”,  Toruń 2013. 

• Ślady kryminalistyczne (red. M. Goc, J. Moszczyński), Difin, Warszawa 2007; 

• A. Taracha, Czynności operacyjno-rozpoznawcze. Aspekty kryminalistyczne i 
prawnodowodowe, Wyd. UMCS, Lublin 2006; 

• A. Szumski, Wykorzystanie taktyki i techniki kryminalistycznej w ramach czynności 
operacyjno-rozpoznawczych, Wrocław 2010.M. Kulicki, V. Kwiatkowska-Darul, L. Stępka, 
Kryminalistyka, Wyd. UMK, Toruń 2005; 

• T. Marcinkowski, Medycyna sądowa dla prawników, Szczytno 2010; 

• Ekspertyza sądowa (red. J. Wójcikiewicz), Zakamycze, Kraków 2007; 

• J. Thorwald, Stulecie detektywów, Wyd. Literackie, Kraków 2010; 

• J. Thorwald, Godzina detektywów, Wyd. Literackie, Kraków 2010; 



• Z. Ruszkowski, Fizykochemia kryminalistyczna, Wyd. CLKKGP, Warszawa 1993; 

• Cz. Grzeszyk, Daktyloskopia, PWN, Warszawa 1992; 

• B. Hołyst, Kryminalistyka, Warszawa 2010; 

• Z. Kegel, Dowód z ekspertyzy pismoznawczej w polskim procesie karnym, Wyd. 
„Ossolineum”, 1973. 

METODY NAUCZANIA 
 

W formie bezpośredniej: 

• Ćwiczenia interaktywne, analiza tekstów z dyskusją, praca w grupach, analiza case studies 
 
W formie e-learning: nie dotyczy 

POMOCE NAUKOWE Prezentacja multimedialna, teksty źródłowe, teksty case studies. 

PROJEKT  Nie dotyczy 

FORMA I WARUNKI 
ZALICZENIA 

• Test zaliczeniowy 

 


