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REGULAMIN 
 

LABORATORIUM INSTYTUTU KRYMINALISTYKI 

POLSKIEGO TOWARZYSTWA KRYMINALISTYCZNEGO 

 

Rozdział I 

Postanowienia ogólne 

 

§ 1 

Laboratorium Instytutu Kryminalistyki Polskiego Towarzystwa Kryminalistycznego 

zwane dalej Laboratorium Instytutu Kryminalistyki PTK, Laboratorium lub IK PTK, 

działa w oparciu o niniejszy Regulamin, na podstawie decyzji Zarządu Centrum 

Badawczo Szkoleniowego  Polskiego Towarzystwa Kryminalistycznego sp. z o.o. Nr 

01/2006. z dnia.15 listopada 2006 r., z uwzględnieniem zmiany nazwy  na Instytut 

Kryminalistyki Polskiego Towarzystwa Kryminalistycznego sp. z o.o. od 31.08.2016 r, 

 

§ 2 

Laboratorium Instytutu Kryminalistyki  PTK jest, wewnętrzną jednostką o charakterze 

naukowo-badawczym, technicznym i szkoleniowym INSTYTUTU KRYMINALISTYKI 

POLSKIEGO TOWARZYSTWA KRYMINALISTYCZNEGO, zwanego dalej 

Instytutem. 

§ 3 

 Laboratorium Instytutu Kryminalistyki PTK nie posiada osobowości prawnej. 

 

§ 4 

Laboratorium Instytutu Kryminalistyki PTK  prowadzi działalność odpłatną w zakresie 

i na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie oraz decyzjach Zarządu 

Instytutu Kryminalistyki Polskiego Towarzystwa Kryminalistycznego. 

 

§ 5 

Dochód z działalności Laboratorium Instytutu Kryminalistyki stanowi przychód 

Instytutu Kryminalistyki Polskiego Towarzystwa Kryminalistycznego. 
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Rozdział II 

Zakres działania Laboratorium  

 

§ 6 

1.  Do zadań Laboratorium należy wykonanie ekspertyz, wydawanie opinii 

konsultacyjnych, udzielanie porad kryminalistycznych, prowadzenie prac badawczo 

naukowych oraz   wykonywanie innych czynności kryminalistycznych z zakresu: 

 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 w zakresie posiadanych możliwości techniczno-kadrowych. 

 

2. Laboratorium Instytutu Kryminalistyki PTK wykonuje zarówno własne zadania 

określone w pkt.1 jak i przekazane do wykonania przez Polskie Towarzystwo 

Kryminalistyczne. Dotyczy to również obsługi kancelaryjnej, organizacyjno-

finansowej, standaryzacyjnej i innej w zakresie merytorycznej działalności 

Laboratorium.   

§ 7 

1. Do realizacji zadań wymienionych w § 6 Laboratorium Instytutu Kryminalistyki PTK 

zatrudnia pracowników etatowych i nieetatowych. 

2. Ekspertyzy kryminalistyczne w ramach IK PTK  wykonują eksperci posiadający 



 4 

uprawnienia eksperta/rzeczoznawcy Polskiego Towarzystwa Kryminalistycznego. 

3. Tryb uzyskiwania uprawnień eksperta/rzeczoznawcy Polskiego Towarzystwa  

Kryminalistycznego określa regulamin  Biura Ekspertyz Kryminalistycznych  

Polskiego Towarzystwa Kryminalistycznego. 

4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Dyrektor Laboratorium może 

przekazać do wykonania ekspertyzę osobie, która nie ma uprawnień 

eksperta/rzeczoznawcy Polskiego Towarzystwa Kryminalistycznego, lecz posiada 

wysoki poziom wiedzy specjalistycznej i daje rękojmię wykonania zleconej 

ekspertyzy zgodnie z obowiązującymi standardami  Laboratorium Instytutu 

Kryminalistyki PTK 

 

Rozdział III 

Organizacja Laboratorium 

 

§ 8 

Strukturę organizacyjną  Laboratorium Instytutu Kryminalistyki PTK tworzą: 

1) kierownictwo Laboratorium , 

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

3) sekcje miejscowe i terenowe, 

 

§ 9 

Dyrektor Laboratorium Instytutu Kryminalistyki PTK kieruje całokształtem pracy  

Laboratorium przy pomocy pracowników etatowych i nieetatowych, reprezentuje 

Laboratorium na zewnątrz, sygnuje w imieniu Instytutu ekspertyzy wykonywane  

w Laboratorium i korespondencję w tym zakresie, odpowiada za realizację zadań 

określonych w niniejszym regulaminie oraz przekazanych do wykonania przez 

uprawnione organy statutowe Polskiego Towarzystwa Kryminalistycznego i Zarząd 

Instytutu Kryminalistyki PTK. 

 

§ 10 

Dyrektora Laboratorium Instytutu Kryminalistyki PTK i jego zastępców powołuje          

i odwołuje Zarząd Instytutu Kryminalistyki PTK..  
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§ 11 

Zarząd Instytutu Kryminalistyki PTK na wniosek Dyrektora określa strukturę  etatową 

Laboratorium Instytutu Kryminalistyki PTK i formy zatrudnienia oraz wysokość 

wynagrodzenia pracowników  Laboratorium, biorąc pod uwagę zakres zadań, 

aktualne potrzeby oraz możliwości finansowe i logistyczne Instytutu Kryminalistyki 

PTK. Zarząd nie jest zobowiązany do tworzenia wszystkich komórek organizacyjnych  

Laboratorium  Instytutu Kryminalistyki PTK, o których mowa w § 8. 

 

§ 12 

1. Kierowników sekcji powołuje i odwołuje Dyrektor Laboratorium Instytutu 

Kryminalistyki PTK. Dyrektor zatrudnia i zwalnia pracowników etatowych               

i nieetatowych Laboratorium na podstawie upoważnienia Zarządu Instytutu 

Kryminalistyki PTK. 

2. 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 

1. Sekcje  prowadzą działalność  Laboratorium Instytutu Kryminalistyki PTK  

w   poszczególnych dziedzinach kryminalistyki. 

2. W razie potrzeby mogą być tworzone sekcje terenowe  Laboratorium Instytutu 

Kryminalistyki PTK. 

3. Sekcje terenowe mogą swoim zakresem działania obejmować różne dziedziny 

kryminalistyki. 

§ 14 

Sekcje tworzy i likwiduje w zależności od potrzeb Dyrektor Laboratorium Instytutu 

Kryminalistyki PTK po uzyskaniu akceptacji Zarządu Instytutu Kryminalistyki PTK.        

 

§ 15 

 W sprawach uzyskania, zawieszenia i pozbawienia uprawnień 

eksperta/rzeczoznawcy Polskiego Towarzystwa Kryminalistycznego oraz w innych 

sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie, stosuje się odpowiednio 

regulamin  Biura Ekspertyz  PTK. 
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Rozdział IV 

Postanowienia końcowe 

 

§ 16 

  Zmiana Regulaminu wymaga pisemnej decyzji Zarządu Instytutu Kryminalistyki 

Polskiego Towarzystwa Kryminalistycznego Sp. z o.o. 

 

Prezes Zarządu  
    Instytutu Kryminalistyki  

Polskiego Towarzystwa Kryminalistycznego  Sp. z o.o. 
                              dr hab. Mieczysław Goc 


