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Ap.I.K.140/2/09 
 
 
 

H  A  R  M  O  N  O  G  R  A  M 
 zajęć seminaryjnych dla aplikantów  

 III roku  
w Prokuraturze Apelacyjnej w Szczecinie 
na okres od 1‐09‐2009r. do 15‐12‐2009r. 

 
 
 

Data  Godzina  Temat  Wykładowca 

 
1‐09‐09 

830‐915  Wybrane zagadnienia z ustawy 
z dnia 29‐08‐1997r. o ochronie danych 
osobowych (j.t. Dz.U.Nr 101 z 2002r., poz.926 
z późn.zm.) 

prok. Barbara 
Rzuchowska 
( 1 godz.) 

925‐1200  Wybrane zagadnienia z ustaw: 
‐ Ustawa z dnia 6‐09‐2001r. o dostępie do 
informacji publicznej (Dz.U.Nr 112, poz.1198 z 
późn.zm.) 
Pozakodeksowe przepisy karne 
‐ Ustawa z dnia 26‐01‐1984r. Prawo prasowe 
(Dz.U.Nr 5poz.24 z późn.zm.) 
‐ Ustawa z dnia 13‐10‐1995r. Prawo 
łowieckie(j.t.Dz.U.Nr127 poz.1066 z 2005r. z 
późn.zm.) 
‐ Ustawa z dnia 18‐04‐1985r. o rybactwie 
śródlądowym (j,t.Dz.U.Nr 66 z 1999r.poz.750 z 
późn.zm.) 
‐ Ustawa z dnia 5‐12‐1996r. o zawodzie lekarza 
i lekarza dentysty (j,t.Dz.U.Nr 226 z 
2005r.poz.1943 z późn.zm ) 
‐ Ustawa z dnia 20‐05‐1971r. Kodeks 
Wykroczeń ( Dz.U.Nr 12 poz.114 z późn.zm.) 
 
 

prok. Anna 
Gawłowska‐
Rynkiewicz 
( 3 godz.) 
 

1230‐1410  Przestępstwa przeciwko wyborom i 
referendum: 
1. Ogólna charakterystyka rozdziału. 
2. Fałszerstwo wyborcze. 
3. Przeszkadzanie w głosowaniu. 
4. Nadużycie stosunku zależności. 
Naruszenie tajności. 

prok. Wiesława 
Palejko 
( 2 godz.) 

 
8‐09‐09 

830‐1010  Wybrane zagadnienia z ustaw: 
‐ z dnia 22‐01‐1999r. o ochronie informacji 
niejawnych (j.t. Dz.U.Nr 196 z 2005r., 
poz.1631). 
‐ z dnia 20‐06‐1997r. Prawo o     ruchu 
drogowym (j.t. Dz.U.Nr 108 z 2005r., poz.908 z 
późn.zm.).  

prok. Barbara 
Rzuchowska 
( 2 godz.) 
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1020‐1315  Metodyka — zasady opracowywania 
wniosków o wszczęcie postępowania 
administracyjnego oraz zwyczajnych  
i nadzwyczajnych środków  
odwoławczych 
 

prok. Barbara 
Rzuchowska 
( 3 godz.) 

1325‐1410  Mikroślady — pojęcie, podział, cechy, 
ujawnianie  
i zabezpieczanie, metody badań, znaczenie 
dowodowe. 

prok. Dariusz 
Wiśniewski 
( 1 godz. ) 

 
15‐09‐09 

830‐ 1200 
 

Ochrona własności przemysłowej — ustawa z 
dnia 30‐06‐2000r. Prawo własności 
przemysłowej (j.t. Dz.U.Nr 119 z 2003r., 
poz.1117 z późn.zm.): 
a) pojęcie wynalazku, zgłoszenie i 

rozpatrywanie zgłoszenia wynalazku, 
wynalazek tajny, 

b) pojęcie patentu, zakres ochrony 
patentowej, 

c) rodzaje umów licencyjnych, licencja 
przymusowa, 

d) unieważnienie i wygaśnięcie patentu, 
e) definicja wzoru użytkowego, 
f) prawa ochronne na wzór przemysłowy, 
g) pojęcie wzoru przemysłowego, 
h) prawa z rejestracji wzorów 

przemysłowych, 
i) pojęcie znaku towarowego i usługowego, 
j) wspólny znak towarowy i wspólny znak 

towarowy gwarancyjny, zarejestrowany 
znak towarowy, renomowany znak 
towarowy, znak towarowy powszechnie 
znany, 

k) prawa ochronne na znaki towarowe, 
l) unieważnienie i wygaśnięcie prawa 

ochronnego na znak towarowy, 
m) oznaczenia geograficzne, 
n) prawa z rejestracji na oznaczenia 

geograficzne, 
o) unieważnienie i wygaśnięcie prawa z 

rejestracji na oznaczenie geograficzne, 
p) dochodzenie roszczeń dotyczących 

wynalazków, wzorów użytkowych, znaków 
towarowych i oznaczeń geograficznych, 

q) przepisy karne – naruszenie praw do 
autorstwa projektu wynalazczego, 
odpowiedzialność z tytułu zgłoszenia lub 
ujawnienia informacji o cudzym 
wynalazku, wzorze użytkowym, wzorze 
przemysłowym, oznaczenie towarów 
podrobionym znakiem towarowym, 

prok.  Tadeusz 
Kulikowski 
( 4 godz.) 
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wprowadzające w błąd oznaczenie i 
wprowadzanie oznaczonych mylnie 
patentem lub prawem ochronnym 
towarów do obrotu, 

       zbieg przepisów ustawy z przepisami   
ustawy z dnia 16‐04‐1993r. o zwalczaniu 
nieuczciwej konkurencji. 

  1230‐ 1410  1. Pojęcie spadku. 
2. Podstawowe zasady dziedziczenia 

ustawowego. 
3. Rodzaje testamentów. 
4.   Zachowek 

prok. Jerzy 
Masierowski 
( 2 godz.) 

 
22‐09‐09 

830‐1105  Ochrona usług świadczonych drogą 
elektroniczną 
1. Ustawa z dnia 5‐07‐2002r. o ochronie 

niektórych usług świadczonych drogą 
elektroniczną i opartych lub polegających 
na dostępie warunkowym (Dz.U.Nr 126, 
poz.1068 z późn.zm.): 
a)  pojęcie i rodzaje usług świadczonych 
drogą elektroniczną, 

b)  dostęp warunkowy, usługi oparte na 
dostępie warunkowym, 

c)  przepisy karne – odpowiedzialność z 
tytułu wytwarzania, wprowadzania do 
obrotu, posiadania i używania urządzenia 
niedozwolonego. 

2. Ustawa z dnia 18‐07‐2002r. o świadczeniu 
usług drogą elektroniczną (Dz.U.Nr 144, 
poz.1204 z późn.zm.): 
a)  obowiązki usługodawcy świadczącego 
usługi drogą elektroniczną, 
b)  wyłączenie odpowiedzialności 
usługodawcy z tytułu świadczenia usług 
drogą elektroniczną, 
c)  zasady ochrony danych osobowych w 
związku ze świadczeniem usług drogą 
elektroniczną, 
d)  przepisy karne – odpowiedzialność z 
tytułu zaniechania podania danych albo 
podania danych nieprawdziwych lub 
niepełnych oraz z tytułu przesyłania 
niezamówionych informacji handlowych. 

Odpowiedzialność podmiotów zbiorowych 
ustawa z dnia 28‐10‐2002r. o 
odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za 
czyny zabronione pod groźbą kary (Dz.U. Nr  
97, poz.1661 z późn.zm.): 
 

prok. Tadeusz 
Kulikowski 
( 3 godz.) 
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a) pojęcie podmiotu zbiorowego, 
b) przesłanki odpowiedzialności podmiotu 

zbiorowego, wina  
w wyborze, wina w nadzorze i wina w 
organizacji, 

c) rodzaje środków orzekanych wobec 
podmiotów zbiorowych, 

d) przedmiotowy zakres odpowiedzialności 
podmiotu zbiorowego, katalog czynów 
skutkujących odpowiedzialność podmiotu 
zbiorowego, przebieg postępowania 
wobec podmiotu zbiorowego, 

e) zasady udziału i uprawnienia 
1115‐ 1410  Opracowanie projektu sprzeciwu od 

ostatecznej decyzji administracyjnej. 
prok. Barbara 
Rzuchowska) 
( 3 godz.) 

 
29‐09‐09 

830‐ 1200  Kryminalistyczne badania dokumentów, w 
tym wytworzonych technikami 
komputerowymi, banknotów i papierów 
wartościowych. Badania identyfikacyjne 
dokumentów starych oraz dokumentów 
zniszczonych i uszkodzonych, ćwiczenia z 
wykorzystaniem konkretnych ekspertyz. 
Mechanoskopia – pojęcie, ślady 
mechanoskopijne: charakterystyka i 
mechanizm powstawania, ich ujawnianie, 
zabezpieczanie, pobieranie materiału 
porównawczego, rodzaje badań 
identyfikacyjnych, ekspertyzy – zakres, układ, 
wartość dowodowa. 
 

prok. Zdzisław 
Rynkiewicz 
( 4 godz.) 

1230‐1410  Nadzwyczajne środki zaskarżenia oraz 
postępowanie po uprawomocnieniu się 
orzeczenia. 
Podstawy kasacji, granice i szczególne 
uprawnienia Prokuratora Generalnego 
 

prok. Jerzy 
Masierowski 
( 2 godz.) 

 
6‐10‐09 

830‐1105  Kryminalistyczne badania zjawiskowych 
śladów cieplnych. 
Kryminalistyczne badania identyfikacyjne 
śladów zapachowych — charakterystyka tych 
śladów, źródła pochodzenia i mechanizm 
powstawania, determinanty cech 
indywidualnych, ujawnianie i zabezpieczanie, 
ekspertyza osmologiczna – istota, metodyka, 
dokumentowanie, wartość diagnostyczna 
dowodowa 
 

prok. Dariusz 
Wiśniewski 
( 3 godz.) 

1115‐1410  Opracowanie projektu skargi do sądu 
administracyjnego 

prok. Barbara 
Rzuchowska 
( 3 godz.) 
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13‐10‐09 

830‐ 1105  Postępowanie sądowe odwoławcze 
Przebieg postępowania odwoławczego w tym 
uprawnienia oskarżonego i pokrzywdzonego 

prok. Ewa 
Szatkowska 
( 3 godz.) 

1115‐ 1410  Wznowienie postępowania procesowego. 
Postępowania odrębne: 
‐ w sprawach małżeńskich (z wyłączeniem 
spraw o rozwód), 
‐ w sprawach ze stosunków między rodzicami a 
dziećmi, 
‐ nakazowe, 
‐ uproszczone, 
‐ upominawcze. 

prok. Rafał 
Gawinek 
( 3 godz.) 

 
20‐10‐09 

830‐ 1010  Postępowanie sądowe odwoławcze 
Przebieg postępowania odwoławczego w tym 
uprawnienia oskarżonego i pokrzywdzonego. 
c.d. 

prok. Ewa 
Szatkowska 
( 2 godz.) 

1020‐1410  Przejęcie i przekazanie ścigania karnego oraz 
przejęcie skazanych w świetle k.p.k. i 
Konwencji Strasburskiej z 1983r. 
Znaczenie wyroków Trybunału w Strasburgu 
dla postępowania karnego — przegląd 
ciekawszych z punktu widzenia praktyki 
orzeczeń. 

prok. Iwona Cicha 
( 4 godz.) 

 
27‐10‐09 

830‐ 1105  Medyczno – sądowe badania śladów 
biologicznych: 
‐ charakterystyka,  
‐ ujawnianie i zabezpieczanie śladów 
biologicznych, 
‐ badania identyfikacyjne – metody, 
‐ ekspertyzy, w tym hemogenetyczna. 

dr. Jarosław 
Piątek 
 ( 3 godz.) 

1115‐1410  Fizykochemia kryminalistyczna: 
‐ specyfika badań kryminalistycznych w 
zakresie chemii sądowej, 
‐ fizykochemiczne badania śladów, 
‐ kryminalistyczne badania olejów 
samochodowych, produktów ropopochodnych, 
‐ badania lakierów samochodowych, 
‐ badania szkła, 
‐ badania włókien, 
‐ badania tworzyw sztucznych, 
‐ GSR, 
‐ badania gleby, 
‐ badania papieru i środków kryjących itp. 

prok. Zdzisław 
Rynkiewicz 
( 3  godz.) 

 
3‐11‐09 

830‐ 1010  Konstytucyjne zasady organizacji i 
funkcjonowania sądownictwa — zasada 
sądowego wymiaru sprawiedliwości, 
niezależności sądownictwa, niezawisłość 
sędziów i jej gwarancje, struktura sądów, 
zasada udziału obywateli w sprawowaniu 
wymiaru sprawiedliwości i inne. 
 

prok. Barbara 
Ociepa‐ Sumicz 
( 2 godz.) 
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1020‐1410  Traseologia — rodzaje śladów, ich 
charakterystyka, ujawnianie i zabezpieczanie, 
porównawcze badania identyfikacyjne, 
ichnogram, ekspertyza – wzorcowy układ. 
Kryminalistyczne badania wypadków 
komunikacyjnych: specyfika oględzin i ich 
dokumentowanie, powypadkowe badania 
pojazdów, rekonstrukcja wypadku, 
eksperyment procesowy, wypadki z udziałem 
pieszych, ekspertyzy itp., ćwiczenia z 
wykorzystaniem konkretnych ekspertyz. 

prok. Zdzisław 
Rynkiewicz 
( 4 godz. ) 

 
10‐11‐09 

830‐ 1105  Przestępstwa przeciwko wiarygodności 
dokumentów: 
1.Ogólna charakterystyka rozdziału. 
2.Podrobienie – przerobienie dokumentu. 
3.Poświadczenie nieprawdy. 
4.Wyłudzenie poświadczenia nieprawdy. 
5.Używanie fałszywego dokumentu. 
6.Zbycie dokumentu tożsamości. 
7.Posługiwanie się cudzym dokumentem. 
8.Niszczenie dokumentu. 
9.Niszczenie znaków granicznych 

prok. Aldona 
Lema 
( 3 godz.) 

1115‐1410  1.Podstawowe regulacje dotyczące 
postępowania zabezpieczającego. 
2.Postępowanie egzekucyjne — przepisy 
ogólne, tytuły egzekucyjne, klauzula 
wykonalności, wszczęcie egzekucji, 
ograniczenia egzekucji, powództwa przeciw‐
egzekucyjne 

prok. Jerzy 
Masierowski 
( 3 godz.) 

 
17‐11‐09 

830‐ 1200  Przestępstwa przeciwko mieniu: 
1.Ogólna charakterystyka rozdziału. 
2.Kradzież i jej odmiany. 
3.Kradzież z włamaniem. 
4.Rozbój. 
5.Kradzież rozbójnicza. 
6.Wymuszenie rozbójnicze. 
7.Wypadki mniejszej wagi przestępstw 
przeciwko mieniu  
– kryteria ocen. 

prok. Aldona 
Lema 
( 4 godz.) 

1230‐1410  Wybrane zagadnienia z zakresu prawa pracy i 
ubezpieczeń społecznych — podstawowe akty 
prawne, postępowanie sądowe 

prok. Jerzy 
Masierowski 
( 2 godz.) 

 
24‐11‐09 

830‐ 1105  Przestępstwa przeciwko mieniu c.d. : 
1.Przywłaszczenie i jego odmiany. 
2.Kradzież impulsów telefonicznych. 
3.Oszustwo i jego odmiany. 
4.Oszustwo komputerowe. 
5.Zniszczenie mienia. 
6.Zabór pojazdu mechanicznego w celu 
krótkotrwałego użycia. 
 

prok. Aldona 
Lema 
( 3 godz.) 
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1115‐1410  1.Zobowiązania — przepisy ogólne, 
zobowiązania solidarne oraz podzielne i 
niepodzielne. 
2.Ogólne przepisy o zobowiązaniach 
umownych. 
3.Skutki niewykonania zobowiązań — 
przesłanki i zakres (art.471 – 474 k.c.). 

prok. Jerzy 
Masierowski 
( 3 godz.) 

 
1‐12‐09 

830‐ 1105  Przestępstwa przeciwko mieniu c.d. : 
1.Kradzież leśna. 
2.Paserstwo i jego odmiany. 
3.Szczególne regulacje dotyczące 
odpowiedzialności za przestępstwa przeciwko 
mieniu (art. 295). 
4.Przestępstwa „przepołowione”. 

prok. Aldona 
Lema 
( 3 godz.) 

1115‐1410  Przestępstwa przeciwko porządkowi 
publicznemu: 
1.Ogólna charakterystyka rozdziału. 
2.Wymuszenie zachowania. 
3.Handel ludźmi. 
4.Udział w zbiegowisku publicznym. 
5.Nawoływanie do przestępstwa. 
6.Propagowanie ustroju totalitarnego. 
7.Udział w związku przestępczym. 
8.Inne przestępstwa przeciwko porządkowi 
publicznemu 

prok. Anna 
Gawłowska – 
Rynkiewicz 
( 3 godz.) 

 
8‐12‐09 

830‐ 1200  Przestępstwa przeciwko wymiarowi 
sprawiedliwości: 
1.Ogólna charakterystyka rozdziału. 
2.Wpływanie na czynności sądu. 
3.Fałszywe zeznania. 
4.Fałszywe oskarżenie. 
5.Tworzenie fałszywych dowodów. 
6.Zatajenie niewinności. 
7.Zawiadomienie o nie popełnionym 
przestępstwie. 
8.Poplecznictwo. 
9.Nie zawiadomienie o czynie zabronionym. 
10.Rozpowszechnianie wiadomości z 
postępowania. 
11.Samouwolnienie się. 
12.Uwolnienie pozbawionego wolności. 
13.Niezastosowanie się do zakazu sądowego. 
14.Zmuszanie świadka, biegłego lub tłumacza. 
15.Stosowanie przemocy przez 
funkcjonariusza. 
16.Znęcanie się nad osobą pozbawioną 
wolności. 
 

prok. Bogumiła 
Matecka  
( 4 godz.) 

1230‐1410  1.Omówienie opracowanych sprzeciwów. 
2.Omówienie opracowanych skarg. 

prok. Barbara 
Rzuchowska 
( 2 godz.) 
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15‐12‐09 

830‐ 1200  1.Odpowiedzialność z tytułu czynów 
niedozwolonych. 
2.Powództwo prokuratora o zwrot 
wypłaconego zasiłku chorobowego i 
świadczenia rehabilitacyjnego. 

prok. Jerzy 
Masierowski 
( 4 godz. ) 

1230‐1410  Przestępstwa przeciwko prawom osób 
wykonujących pracę zarobkową: 
1.Ogólna charakterystyka rozdziału. 
2.Naruszenie praw pracowniczych. 
3.Naruszenie prawa o ubezpieczeniach. 
4.Naruszenie zasad bezpieczeństwa i higieny. 
5.Ukrycie wypadku przy pracy. 

prok. Rafał  
Gawinek 
( 2 godz.) 

 
 
 

Kierownik Szkolenia 
 

Małgorzata  Kosmalska ‐ Rymer 
Prokurator Prokuratury Apelacyjnej 

 
 


