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REGULAMIN 
 

BIURA EKSPERTYZ  

POLSKIEGO TOWARZYSTWA KRYMINALISTYCZNEGO 

 
 

 

Rozdział I 

Postanowienia ogólne 

 

§ 1 

Biuro Ekspertyz Polskiego Towarzystwa Kryminalistycznego zwane dalej Biurem 

Ekspertyz lub Biurem, działa w oparciu o niniejszy Regulamin, na podstawie uchwały 

Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Kryminalistycznego Nr 1/I/1997 z dnia 

1997.02.03 wraz z późniejszymi zmianami, zgodnie z § 5, § 6, § 7, ptk. 3, 4, 5, 6, § 15 

pkt. 1, 2, 4, § 23 pkt. 6, 8, § 34 pkt. 3 statutu Polskiego Towarzystwa 

Kryminalistycznego. 

 

§ 2 

Biuro Ekspertyz jest wewnętrzną jednostką Polskiego Towarzystwa Kryminalistycznego 

o charakterze naukowym i badawczym, technicznym i szkoleniowym. 

 

§ 3 

Biuro Ekspertyz nie posiada osobowości prawnej. 

 

§ 4 

Biuro Ekspertyz prowadzi działalność statutową odpłatną i nieodpłatną w zakresie i na 

zasadach określonych w Statucie PTK i niniejszym Regulaminie oraz Uchwałach 

Zarządu Głównego i Rady Naukowej Polskiego Towarzystwa Kryminalistycznego. 

 

 

 



3 

 

§ 5 

Dochód z działalności Biura Ekspertyz jest przeznaczony na pokrywanie kosztów 

nieodpłatnej i odpłatnej działalności statutowej w obszarze zadań realizowanych przez 

Biuro Ekspertyz. 

 

Rozdział II 

Zakres działania Biura Ekspertyz  

 

§ 6 

Biuro Ekspertyz zrzesza ekspertów Polskiego Towarzystwa Kryminalistycznego 

z następujących dziedzin: 

 badań  dokumentów 

 badań fizyko-chemicznych 

 badań wypadków komunikacyjnych 

 badań biologicznych w tym genetycznych 

 badań antropologicznych 

 badan daktyloskopijnych i traseologicznych 

 badań  fototechnicznych 

 badań mechanoskopijnych 

 badań broni i balistyki 

 badań fonoskopijnych 

 badań wariograficznych 

  badań komputerowych 

 badań księgowo-ekonomicznych 

 badań zapisów z monitoringu 

 innych badań identyfikacyjnych 

 innych dziedzin i specjalności kryminalistyki oraz nauk pokrewnych. 

Biuro Ekspertyz realizuje działalność statutową Towarzystwa w szczególności 

w następujących sferach zadań publicznych: 

 porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom 

społecznym; 
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 nauki, edukacji, oświaty i wychowania, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury  

i tradycji; 

  upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód 

obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji, działań na 

rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między 

społeczeństwami; 

  działalności wspomagającej technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub 

finansowo inne organizacje pozarządowe w zakresie określonym powyżej. 

 

§ 7 

1. Do zadań Biura Ekspertyz należy:  

 organizowanie działalności eksperckiej, naukowo - technicznej, informacyjnej 

i szkoleniowej na rzecz organów procesowych oraz innych podmiotów; 

 ustalenie i nadzorowanie norm i standardów wykonywania ekspertyz i badań 

kryminalistycznych; 

 kształtowanie wysokiego naukowego poziomu działalności eksperckiej, zasad 

etyki oraz pogłębianie i doskonalenie wiedzy kryminalistycznej; 

 wspieranie podnoszenia kwalifikacji, uzyskiwania stopni naukowych i uprawnień 

zawodowych; 

 reprezentowanie, informowanie, promowanie i występowanie w interesie 

członków społeczności kryminalistycznej lub wyodrębnionych  grup przed różnymi 

podmiotami, organami i instytucjami; 

 organizowanie działalności obejmującej wykonywanie badań specjalistycznych, 

ekspertyz kryminalistycznych, wydawanie opinii przez nadawanie uprawnień 

rzeczoznawcy lub eksperta Polskiego Towarzystwa Kryminalistycznego; 

 realizacja innych zadań statutowych powierzonych do wykonania przez Zjazd, 

Zarząd Główny, Radę Naukową i inne uprawnione organy Polskiego 

Towarzystwa Kryminalistycznego. 

 

2. Na podstawie decyzji uprawnionych organów Polskiego Towarzystwa 

Kryminalistycznego Biuro Ekspertyz może przekazać ekspertyzy do wykonania  
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w Laboratorium Instytutu Kryminalistyki Polskiego Towarzystwa 

Kryminalistycznego. 

3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Dyrektor Biura Ekspertyz może 

przekazać do wykonania ekspertyzę osobie, która nie ma uprawnień eksperta 

Polskiego  Towarzystwa Kryminalistycznego, lecz posiada wysoki poziom wiedzy 

specjalistycznej i daje rękojmię wykonania zleconej ekspertyzy zgodnie ze 

standardami obowiązującymi w Biurze Ekspertyz. 

 

Rozdział III 

Organizacja Biura Ekspertyz 

 

§ 8 

Strukturę organizacyjną Biura Ekspertyz tworzą: 

1) kierownictwo Biura, 

2) kancelaria (sekretariat, archiwum, magazyn dowodów rzeczowych), 

3) sekcje miejscowe i terenowe, 

 

§ 9 

Dyrektor Biura kieruje całokształtem pracy Biura Ekspertyz przy pomocy zastępców oraz 

kierowników sekcji, odpowiada za realizację zadań określonych w niniejszym 

regulaminie oraz przekazanych do wykonania przez uprawnione organy statutowe 

Polskiego Towarzystwa Kryminalistycznego. 

 

§ 10 

Dyrektora Biura Ekspertyz i jego zastępców powołuje i odwołuje Zarząd Główny PTK po 

uzyskaniu pozytywnej opinii Rady Naukowej PTK. 

 

§ 11 

Zarząd Główny PTK na wniosek Dyrektora określa strukturę etatową Biura Ekspertyz  

oraz wysokość wynagrodzenia osób zatrudnionych w Biurze, biorąc pod uwagę zakres  

zadań, aktualne potrzeby oraz możliwości finansowe i logistyczne Polskiego 
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Towarzystwa Kryminalistycznego. Zarząd Główny nie jest zobowiązany do tworzenia  

wszystkich komórek organizacyjnych Biura Ekspertyz, o których mowa w § 8. Dyrektor 

Biura Ekspertyz może pełnić swoją funkcję nieodpłatnie. 

 

§ 12 

Kierowników sekcji powołuje i odwołuje Dyrektor Biura Ekspertyz. Dyrektor zatrudnia 

i zwalnia pracowników etatowych i nieetatowych Biura Ekspertyz na podstawie 

upoważnienia Zarządu Głównego PTK. Pracownicy nieetatowi mogą być zatrudnieni do 

wykonywania zadań zleconych na podstawie kontraktów menadżerskich, umów o dzieło 

i umów zlecenia, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. 

 

§ 13 

Sekcje Biura Ekspertyz prowadzą działalność Biura Ekspertyz w poszczególnych 

dziedzinach kryminalistyki. 

 

§14 

Sekcje tworzy i likwiduje w zależności od potrzeb Dyrektor Biura Ekspertyz po uzyskaniu 

akceptacji Rady Naukowej PTK. 

 

§ 15 

Sekcje terenowe Biura Ekspertyz mogą być tworzone przy Oddziałach Towarzystwa na 

podstawie wniosku Zarządu Oddziału skierowanego do Dyrektora Biura Ekspertyz, po 

uzyskaniu akceptacji Rady Naukowej PTK. 

 

§ 16 

Sekcje terenowe mogą swoim zakresem działania obejmować różne dziedziny 

kryminalistyki. 
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Rozdział IV 

Warunki uzyskania uprawnień 

Eksperta Polskiego Towarzystwa Kryminalistycznego 

 

§ 17 

Ekspertem Polskiego Towarzystwa Kryminalistycznego może być członek Towarzystwa, 

który spełnia wymagania określone niniejszym regulaminie, został wpisany do rejestru 

ekspertów PTK prowadzonego przez Dyrektora Biura Ekspertyz, złożył przyrzeczenie o 

treści określonej w § 23 oraz uiścił wpisowe. 

 

§18 

Uprawnienia do samodzielnego wykonywania ekspertyz oraz wydawania opinii 

procesowych może uzyskać osoba korzystająca z pełni praw publicznych  

i obywatelskich, która ma wykształcenie wyższe, posiada teoretyczne i praktyczne 

wiadomości specjalne z określonej dziedziny i specjalności kryminalistycznej lub nauk 

pokrewnych, daje gwarancje obiektywizmu i rzetelności oraz przestrzega zasad etyki 

zawodowej eksperta (biegłego). 

 

§ 19 

Warunkiem uzyskania uprawnień eksperta Polskiego Towarzystwa Kryminalistycznego 

jest udokumentowane opracowanie przez ubiegającego się o wpis co najmniej 100 

ekspertyz wykonanych na zlecenie organów procesowych lub ukończenie kursu 

ekspertów w Polskim Towarzystwie Kryminalistycznym. 

 

§ 20 

Decyzje o przedłożeniu Radzie Naukowej wniosku  o nadanie uprawnień eksperta 

Polskiego Towarzystwa Kryminalistycznego podejmuje Dyrektor Biura Ekspertyz. Do 

wniosku należy dołączyć: 

 podanie zainteresowanego, 

 życiorys, 

 ankietę osobową, 
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 opinie, 

 dokumentację potwierdzająca kwalifikacje kandydata do samodzielnego  

wykonywania ekspertyz z określonej dziedziny kryminalistyki. 

 

§ 21 

Uprawnienia eksperta Polskiego Towarzystwa Kryminalistycznego nadaje Rada 

Naukowa w formie uchwały podjętej w trybie określonym w Regulaminie Rady Naukowej 

PTK. 

 

§ 22 

1. Rada Naukowa podejmując uchwałę w sprawie nadania uprawnień eksperta lub 

rzeczoznawcy Polskiego Towarzystwa Kryminalistycznego stosuje postanowienia § 

18 niniejszego regulaminu, a także bierze pod uwagę: status naukowy kandydata, 

wykształcenie specjalistyczne, posiadanie uprawnień eksperta policyjnego lub 

biegłego sądowego, publikacje specjalistyczne i dotychczasowe efekty pracy 

naukowo-badawczej, opinię organów statutowych PTK oraz odpowiedniej sekcji 

Biura Ekspertyz lub ekspertów Polskiego Towarzystwa Kryminalistycznego. 

2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, uwzględniając wysokie kwalifikacji 

kandydata, Rada Naukowa może odstąpić od kryteriów dotyczących wykształcenia 

i liczby wykonanych ekspertyz. 

 

§ 23 

Uchwała Rady Naukowej o nadaniu uprawnień eksperta/rzeczoznawcy Polskiego 

Towarzystwa Kryminalistycznego oraz złożenie przyrzeczenia, o którym mowa w § 24, 

stanowi podstawę do wpisu do rejestru ekspertów PTK, prowadzonego przez Dyrektora 

Biura Ekspertyz oraz wydania "Świadectwa Eksperta/Rzeczoznawcy Polskiego 

Towarzystwa Kryminalistycznego" wg. załączonego wzoru (zał. nr 1). 
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§ 24 

Po nadaniu uprawnień przez Radę Naukową, kandydat składa przed Radą i podpisuje  

przyrzeczenie o następującej treści: 

 
„Świadomy znaczenia moich słów i odpowiedzialności przed prawem przyrzekam 
uroczyście, że powierzone mi obowiązki Eksperta/Rzeczoznawcy Polskiego 
Towarzystwa Kryminalistycznego wykonam z całą sumiennością i bezstronnością.” 
 
W uzasadnionych przypadkach Rada Naukowa może przyjąć przyrzeczenie wyłącznie 

w formie pisemnej. 

 

§ 25 

Wpis do rejestru upoważnia do używania tytułu „Eksperta/Rzeczoznawcy Polskiego 

Towarzystwa Kryminalistycznego” wraz z określeniem dziedziny i specjalności. 

Tytuł „Eksperta/Rzeczoznawcy Polskiego Towarzystwa Kryminalistycznego” może być 

używany wyłącznie w przypadku ekspertyz wykonywanych bezpośrednio w 

Laboratorium Instytutu Kryminalistyki PTK lub przekazanych do wykonania za 

pośrednictwem Biura Ekspertyz PTK. 

 

§ 26 

1. Osobom, które nie posiadają wykształcenia kryminalistycznego, a spełniają pozostałe 

warunki uzyskania uprawnień do samodzielnego wykonywania ekspertyz nadawany 

jest tytuł: "Rzeczoznawcy Polskiego Towarzystwa Kryminalistycznego". W takim 

przypadku postanowienia regulaminu stosuje się odpowiednio. 

2. Tytuł "Rzeczoznawcy Polskiego Towarzystwa Kryminalistycznego". w zakresie 

uprawnień i obowiązków oraz w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa jest 

tożsamy z tytułem  "Eksperta Polskiego Towarzystwa Kryminalistycznego". 
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Rozdział V 

Weryfikacja nadanych uprawnień 

 

§ 27 

Dyrektor Biura Ekspertyz na wniosek kierowników sekcji, a także z własnej inicjatywy, 

może wystąpić do Rady Naukowej z wnioskiem o zweryfikowanie nadanych uprawnień 

w przypadku: 

 stwierdzenia powtarzających się merytorycznych błędów w wykonywanych 

ekspertyzach i wydawanych opiniach; 

 ponad pięcioletniej przerwy w wykonywaniu ekspertyz; 

 utraty zdolności do wykonywania badań na skutek choroby lub trwałego 

uszczerbku zdrowia uniemożliwiającego wykonywanie ekspertyz lub wydawania 

opinii; 

 nieuzasadnionego używania tytułu „Eksperta Polskiego Towarzystwa 

Kryminalistycznego”; 

 innych ważnych przyczyn mogących mieć wpływ na niewłaściwe wykonywanie 

ekspertyz (np. stronniczość, utrata kwalifikacji itp.); 

 ustania członkostwa w Polskim Towarzystwie Kryminalistycznym. 

 

§ 28 

1. Rada Naukowa w trybie, o którym mowa w § 21 podejmuje uchwałę o utrzymaniu, 

czasowym zawieszeniu lub pozbawieniu uprawnień. 

2. W przypadku konieczności zbadania wniosku o zweryfikowanie nadanych uprawnień 

oraz wyjaśnienia dodatkowych okoliczności mogących mieć wpływ na rozstrzygnięcie 

sprawy, Rada Naukowa powołuje komisję, która dokonuje odpowiednich ustaleń i 

przedstawia stosowne wnioski. 
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Rozdział VI 

Postanowienia końcowe 

 

§ 29 

1. Wysokość wpisowego do rejestru ekspertów PTK określa Zarząd Główny PTK na 

wniosek dyrektora Biura Ekspertyz. 

2. Wysokość wynagrodzenia za ekspertyzy, wykonane przez ekspertów Polskiego 

Towarzystwa Kryminalistycznego powołanych w charakterze biegłych 

postanowieniem organu procesowego, jest określona w odrębnych przepisach, a 

wysokość i zasady obliczania innych kosztów niezbędnych do wykonania ekspertyzy 

i wydania opinii określa w formie decyzji Dyrektor Biura Ekspertyz na podstawie 

uchwały Zarządu Głównego PTK. 

 

§ 30 

Zmiana Regulaminu wymaga uchwały Zarządu Głównego PTK, podjętej po otrzymaniu 

akceptacji Rady Naukowej PTK. 

 

 
Prezes Zarządu Głównego 

Polskiego Towarzystwa Kryminalistycznego 
dr hab. prof. nadzw. Bronisław Młodziejowski 

 

 

 


