
 

Kod przedmiotu A3.5 
Nazwa 

przedmiotu 
Podstawy prawa karnego i prawa wykroczeń 

Kierunek Administracja - studia pierwszego stopnia 

Rodzaj przedmiotu lub modułu A. Moduł obowiązkowy, A3. kierunkowy 

Profil kształcenia (studiów) praktyczny 

Specjalność 1. Administracja publiczna 

2. Administracja w biznesie 

Semestr 1 

Język prowadzenia zajęć Język polski 

 

Wymiar godzinowy zajęć i pracy studenta Stacjonarne Niestacjonarne 

1. Wykłady (wspólny udział nauczycieli akademickich i 

studentów) 
15 15 

2. Inne formy (wspólny udział nauczycieli akademickich i 

studentów) 
15 15 

3. Konsultacje z nauczycielem 10 10 

Razem 1+2+3 40 40 

4. Praktyki (realizowane samodzielnie przez studentów) - - 

5. Praca własna studenta (w tym prace domowe i projektowe, 

przygotowanie się do zaliczenia/egzaminu) 
35 35 

Razem 4+5 35 35 

SUMA 1+2+3+4+5 75 75 

Łącznie punktów ECTS wg planu studiów 3 

Opis efektów uczenia się dla przedmiotu  

 
OPIS PRZEDMIOTOWEGO EFEKTU 

UCZENIA SIĘ 

SYMBOL EKK 

(odniesienie do kierunkowych efektów 

uczenia się) 

ma wiedzę – zna i rozumie: 

  

K_W01 

ma uporządkowaną wiedzę ogólną, obejmującą 

zasady funkcjonowania przepisów prawa 

karnego i prawa wykroczeń w szczególności z 

zakresu zasad odpowiedzialności, form 

popełnienia przestępstwa, okoliczności 

 

K_W06 

K_W08 

 



wyłączających odpowiedzialność oraz kar i 

środków karnych,   

K_W02 zna podstawową terminologię z obszaru prawa 

karnego i prawa wykroczeń, 
K_W01 

K_W03 
zna i rozumie podstawowe metody analizy i 

interpretacji przepisów oraz orzecznictwa prawa 

karnego i prawa wykroczeń.   
K_W12 

ma następujące umiejętności – potrafi, umie: 

K_U04 

potrafi wyszukiwać, analizować i użytkować 

informację ze źródeł prawa karnego i prawa 

wykroczeń.   

 

K_U01 

K_U06 

K_U08 

K_U05 
potrafi analizować i interpretować podstawowe  

przepisy oraz orzecznictwo z zakresu prawa 

karnego oraz prawa wykroczeń.   

K_U02 

K_U07 

posiada następujące kompetencje społeczne – ma świadomość i jest gotów do: 

K_K06 

zna zakres posiadanej wiedzy i zachowuje 

krytycyzm w wyrażaniu opinii w zakresie 

podstawowych zagadnień prawa karnego i 

wykroczeń,   

K_K01 

K_K02 

K_K07 
potrafi odpowiednio określić priorytety służące 

realizacji określonego przez siebie lub innych 

zadania.   
K_K04 

Cele kształcenia 

 Celem zajęć z przedmiotu jest przekazanie podstawowej wiedzy z zakresu prawa karnego i 

prawa wykroczeń oraz przybliżenie prawniczego sposobu rozumowania przy formułowaniu 

prawno-karnej kwalifikacji określonych zachowań. 

Treści kształcenia 

WYKŁADY/ĆWICZENIA: 

 1. Wprowadzenie do przedmiotu. Pojęcie, przedmiot i funkcje prawa karnego oraz prawa 

wykroczeń. Źródła prawa karnego i prawa wykroczeń. Struktura przepisów materialnego prawa 

karnego i prawa wykroczeń 

2. Czas i miejsce popełnienia przestępstwa oraz wykroczenia. Obywatelstwo sprawcy a 

odpowiedzialność za przestępstwo i wykroczenie. Kryteria rozgraniczające prawo wykroczeń 

od prawa karnego materialnego 

3. Pojęcie przestępstwa i wykroczenia (elementy przestępstwa i wykroczenia) podział 

przestępstw 

4. Ustawowe znamiona przestępstwa i wykroczenia (podmiot, przedmiot ochrony, strona 

przedmiotowa, strona podmiotowa) 

5. Zasada winy w prawie wykroczeń a prawo karne. Zasada równowartości form winy jako 

podstawa odpowiedzialności 

6. Okoliczności wyłączające bezprawność czynu  

7. Okoliczności wyłączające winę – niepoczytalność, nieletniość, błąd, stan wyższej 

konieczności, rozkaz. Okoliczności wpływające na zmniejszenie stopnia winy 

8. Formy stadialne popełnienia przestępstwa: przygotowanie, usiłowanie (udolne, nieudolne), 

dokonanie  

9. Formy zjawiskowe popełnienia przestępstwa: sprawstwo, podżeganie, pomocnictwo  

10. Zbieg przepisów ustawy, zbieg przestępstw, zbieg wykroczeń, zbieg przestępstwa i 



wykroczenia 

11. Istota i cele kary. Kary i środki karne w prawie karnym i prawie wykroczeń 

Zalecana literatura  

Literatura podstawowa: 

1. V. Konarska- Wrzosek, A. Marek, T. Oczkowski, Podstawy prawa karnego i prawa 

wykroczeń, Toruń 2013 

2. L. Gardocki, Prawo karne, CH Beck 2013. 

3. Barczak-Oplustil, M. Bielski, G. Bogdan, W. Górowski, P. Kardas, J. Majewski, J. 

Raglewski, W. Wróbel, Materiały do nauki prawa karnego materialnego. Kazusy, testy. 

Zadania argumentacyjne. Wydawnictwo Wolters Kluwer 2012 

 

Literatura uzupełniająca:  

1. W. Wróbel, A. Zoll, Polskie prawo karne. Część ogólna, Wyd. Znak 2012 

2. A. Marek, Prawo karne, Wydawnictwo C.H.Beck 2011 

3. A. Marek, Prawo wykroczeń (materialne i procesowe),Wydawnictwo C.H. Beck 2008 

4. T. Bojarski, Polskie prawo wykroczeń. Zarys wykładu. Wydawnictwo LexisNexis 2009 

 

Metody i formy prowadzenia zajęć Tak (X) / nie 

Wykład z prezentacją multimedialną wybranych zagadnień X 

Wykład konwersatoryjny  

Wykład problemowy  

Wykład informacyjny X 

Dyskusja  

Praca z tekstem X 

Metoda analizy przypadków X 

Uczenie problemowe (Problem-based learning)  

Gra dydaktyczna/symulacyjna  

Metoda ćwiczeniowa X 

Metoda warsztatowa  

Metoda projektu  

Prezentacja multimedialna  

Demonstracje dźwiękowe i/lub video  

Metody aktywizujące (np.: „burza mózgów”, technika analizy 

SWOT, technika drzewka decyzyjnego, metoda „kuli 

śniegowej”, konstruowanie „map myśli”) 

 

Praca w grupach  



Inne (jakie?) – ………………..  

Metody i formy weryfikacji efektów uczenia się Tak (X) / nie 

Egzamin pisemny  

Egzamin ustny  

Zaliczenie pisemne na zakończenie zajęć  

Zaliczenie ustne na zakończenie zajęć X 

Kolokwium pisemne śródsemestralne X 

Kolokwium ustne śródsemestralne  

Test  

Praca pisemna  

Raport  

Prezentacja multimedialna  

Inne (jakie?) - …………………………....  

Uwagi prowadzącego 

 

Skala ocen i sposób ustalania ocen 

Skala ocen: 

niedostateczny (2) 

dostateczny (3) 

dostateczny plus (3,5) 

dobry (4) 

dobry plus (4,5) 

bardzo dobry (5) 

Ocena ustalana jest na podstawie następującej skali: 

Poniżej 55.00 % - ocena 2 

55.00 % i więcej - ocena 3 

60.00 % i więcej - ocena 3,5 

70.00 % i więcej - ocena 4 

80.00 % i więcej - ocena 4,5 

90.00 % i więcej - ocena 5 

 

 

 

 


