
Wiedza o społeczeństwie – TECHNIKUM 
 

TEMAT 13: PRZEBIEG POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO. 
 
 
Zagadnienia: 
 
1. Zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa. 
2. Postępowanie przygotowawcze. 
3. Postępowanie główne. 
4. Postępowanie mediacyjne. 

 

 
 

Rozwinięcie: 
 

 proces karny – to zespół czynności, których celem jest wykrycie przestępstwa i jego sprawcy, osądzenie 
go za to przestępstwo i ukaranie; 

 etapy procesu karnego:  

 zawiadomieniu o popełnieniu przestępstwa, 

 postępowanie przygotowawcze, 

 postępowanie główne. 
 

1. Zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa. 
 według art. 304 KPK – każdy, kto dowie się o popełnieniu przestępstwa ściganego z urzędu, ma 

obowiązek zawiadomić o tym prokuraturę lub policję (opis czynu i dowody); 
 niezawiadomienie o przestępstwie w zasadnie nie jest karalne, ale w przypadku najpoważniejszych 

przestępstw jest zagrożone karą pozbawienia wolności do lat 3; 
 art. 240 KK zobowiązuje do niezwłocznego zawiadomienia o przygotowaniu, usiłowaniu lub dokonaniu 

najcięższych przestępstw, takich jak: 

 ludobójstwa, 

 zabójstwa, 

 zdrady państwa lub zamachu na RP, 

 zamachu stanu, 

 szpiegostwa, 

 zamachu na życie Prezydenta RP, 

 spowodowanie np. katastrofy drogowej, kolejowej, lotniczej, 

 porwania statku powietrznego, wzięcia zakładników i innych aktów terrorystycznych. 
 podręcznik – przykład takiego zawiadomienia. 



2. Postępowanie przygotowawcze. 
 polega na gromadzeniu materiału dowodowego niezbędnego do rozstrzygnięcia sprawy przez sąd; 
 prawo karne wyróżnia dwie formy postępowania przygotowawczego: 

 śledztwo,  

 dochodzenie. 
 śledztwo – prowadzi się w sprawach o zbrodnie i niektóre występki (sprawy, których rozpoznanie należy 

do sądu okręgowego). Śledztwo prowadzi prokurator, jednak część zadań może powierzyć policji; 
 dochodzenie – jest prowadzone w sprawach o występki, których rozpoznanie należy do sądu 

rejonowego; 
 w postępowaniu przygotowawczym wyróżniamy dwie fazy jego prowadzenia: 

 postępowanie in rem (w sprawie) – wydanie postanowienia o wszczęciu śledztwa lub 
dochodzenia i poszukiwanie dowodów i zarzutów określonym osobom, 

 postępowanie in personam (przeciwko osobie) – rozpoczyna się od przedstawienia zarzutów 
konkretnej osobie lub osobom w charakterze osób podejrzanych i kończy się sporządzeniem 
aktu oskarżenia (sporządza prokurator), który jest kierowany do sądu. 
 

3. Postępowanie główne. 

 sąd wstępnie kontroluje przygotowany akt oskarżenia; 
 wokanda – to lista spraw sądowych w kolejności, w jakiej mają się odbyć danego dnia („sprawa trafiła na 

wokandę”); 
 rozpoczyna się rozprawa główna od wywołania sprawy (sprawdzenie obecności wezwanych osób); 
 prokurator odczytuje akt oskarżenia – stawia zarzuty, czyli oskarża; 
 następnie sędzia pyta oskarżonego, czy przyznaje się do winy i czy chce złożyć wyjaśnienia; 
 następnie prowadzone jest postępowanie dowodowe (świadkowie i biegli); 
 sąd udziela głosu stronom i oskarżonemu, zarządza przerwę i udaje się na naradę; 
 ogłoszenie treści wyroku i ustnie uzasadnia; 
 poucza strony o przysługujących im środkach zaskarżenia wyroku. 

 

4. Postępowanie mediacyjne. 
 mediacja – to pośrednictwo w sporze, którego celem jest osiągnięcie porozumienia między zwaśnionymi 

stronami (różnica stanowisk między stronami); 
 celem mediacji jest zawarcie ugody; 
 zasady postępowania mediacyjnego: 

 dobrowolność, 

 poufność, 

 bezstronność, 

 neutralność, 

 akceptowalność. 
 mediacja w procesie karnym – to porozumienie między poszkodowanym a sprawcą (pokrzywdzony / 

oskarżony) prowadzone za pośrednictwem mediatora; 
 mediacja w postępowaniu cywilnym – jest prowadzona na podstawie umowy o mediację lub na 

podstawie postanowienia sądu. 
 

5. Sąd penitencjarny. 
 to wydział sądu okręgowego orzekający w sprawach osób skazanych (więźniów); 
 uprawnienia sądu penitencjarnego: 

 rozpatrywanie skarg skazanych na decyzje dyrektora zakładu karnego, 

 zmiana zakładu karnego, 

 zastosowanie wobec skazanych systemu terapeutycznego odbywania kary, 

 udziela przerwy w wykonywaniu kary, 

 może warunkowo zwolnić z odbywania kary. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


