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Polskie Towarzystwo Kryminalistyczne – badania dokumentów 
 

Polskie Towarzystwo Kryminalistyczne posiada nowoczesne laboratorium, w tym 

pracownię badań dokumentów, wyposażoną między innymi w videospektrokomparator 

VSC 6000, mikroskop Nikon  Eclipse 80i (powiększenia do 500x), system rejestracji i 

wizualizacji obrazów 3D (obraz trójwymiarowy), urządzenie ESDA2, spektrometr Ramana, 

pakiet programów komputerowych GLOBALGRAF do analizy cech pisma ręcznego i 

podpisów.  

 

Jako jedna z trzech placówek w Polsce wykonujemy badania wieku pisma oraz wydajemy 

opinie dotyczące kolejności zapisów, w tym zapisów niekrzyżujących się.  

 

Oferujemy niskie ceny i krótkie terminy (ok. 2 tygodnie)!!! 
 

Zatrudniamy własną kadrę ekspertów z dużym doświadczeniem, wywodzących się z 

Centralnego Laboratorium Kryminalistycznym Policji i innych laboratoriach 

państwowych oraz uczelni akademickich.  

 

 

Zakres badań dokumentów 

Laboratorium Polskiego Towarzystwa Kryminalistycznego 

 

Klasyczna ekspertyza dokumentów (pełny zakres) 

 badania pisma ręcznego (w tym m.in. identyfikacja osób na podstawie zapisów 

ręcznych, ocena jednorodności wykonawczej pisma, ustalenie liczby wykonawców 

zapisów ręcznych), 

 weryfikacja autentyczności podpisów i identyfikacja ich wykonawców, 

 określenie przypuszczalnego okresu nakreślenia badanych zapisów na podstawie 

analizy cech graficznych, 

 identyfikacja grupowa i indywidualna maszyn do pisania, 

 identyfikacja grupowa i indywidualna pieczęci, stempli, pieczątek i ich odcisków, 

 wnioskowanie do celów identyfikacyjnych o cechach osobopoznawczych autora i 

wykonawcy wypowiedzi pisemnej, 

 badania identyfikacyjne pisma i podpisów z wykorzystaniem komputerowych 

programów wspomagających ekspertyzę pismoznawczą. 

 

 

 

 

 



 

Techniczna ekspertyza dokumentów (pełny zakres) 

 ustalanie autentyczności dokumentów na podstawie badań ich podłoża, środków 

kryjących i zastosowanych zabezpieczeń, 

 określanie technik wykonania dokumentów,  

 identyfikacja grupowa i indywidualna materiałów użytych do sporządzenia 

dokumentów oraz urządzeń drukujących, tradycyjnych i nowoczesnych (drukarki 

komputerowe, kopiarki), 

 badania jednorodności środków kryjących, 

 badania dokumentów zniszczonych (spalonych, zbutwiałych, podartych, pociętych 

w niszczarce itp.), 

 ujawnianie pisma wgłębionego oraz odczytywanie zapisów niewidocznych 

(usuniętych, zamazanych, przerobionych), 

 ustalanie wieku pisma; 

 ocena kolejności naniesienia zapisów na podłoże dokumentu, w tym również na 

podstawie badań niekrzyżujących się linii (dokumenty podpisane in blanco). 

 

 

Laboratorium kryminalistyczne PTK – pracownia badań dokumentów 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zlecenia badań (postanowienia) prosimy kierować na: 

Centrum Badawczo Szkoleniowe Polskiego Towarzystwa Kryminalistycznego 

ul. Zgoda 11/300, 00-018 Warszawa. 

 

kontakt: biuro@kryminalistyka.pl 

tel. 22 692 43 85,  601 075 106 
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