Bydgoszcz, 01.09.2022r.
Znak sprawy:

H-S-Z.0151.47.2022.MK

Znak LK:

H/P/S- 8400/22
Egz. nr _1_

Pan
Komendant Miejski/Powiatowy Policji
woj. kujawsko-pomorskiego
Dotyczy:

orientacyjnych terminów realizacji zleceń

Przesyłam Państwu do służbowego wykorzystania informację dotyczącą
orientacyjnych terminów oczekiwania na wykonanie badań w naszym
laboratorium na dzień 1 września 2022r. (czas realizacji podany jest
w miesiącach).
LK KWP w Bydgoszczy - zakres badań
Sekcja Daktyloskopii
i Traseologii
Kierownik sekcji nr tel. 5476

Wnioski AFIS

na bieżąco

Daktyloskopia

1

Wizualizacja śladów

1,5

Traseologia

0,5

Mechanoskopia

2,5
2,5

Oznaczenia ident. pojazdów

(dla pojazdów na parkingu
po uzgodnieniu terminu)

Stany techniczne (pojazdy do 3,5t.)

0,5

Rekonstrukcje wypadków drogowych

2

Klasyczne badania dokumentów

2

Techniczne badania dokumentów

1

Badania poligraficzne

2

Amfetamina

6,5

Ziela konopi

6,5

Sekcja Chemii

Alkohol

6,5

Kierownik sekcji nr tel. 1081

Inne

6,5

Krew na zawartość alkoholu

na bieżąco

Osmologia

0,5

Sekcja Mechanoskopii
i Badań Dokumentów
Kierownik sekcji nr tel. 1094

Sekcja Technik
Audiowizualnych
Kierownik sekcji nr tel. 5466

Video / foto – nośniki cyfrowe

1

Komputery
Telefony komórkowe
Telefony komórkowe zlecenie techniczne

8,5
7
8
na bieżąco

Portret pamięciowy

po uzgodnieniu terminu

Uwaga:
– wskazany w tabeli orientacyjny termin realizacji zleceń dotyczy spraw
typowych o standardowej pracochłonności. Terminy opracowania opinii
w sprawach obszernych, z dużą ilością materiału do badań, ustalane
są indywidualnie,
– zgodnie z Zarządzeniem nr 10 Komendanta Głównego Policji z dnia
07.05.2015r. w sprawie sposobu postępowania z materiałem badawczym
oraz trybu tworzenia i sposobu prowadzenia zbiorów kryminalistycznych
w laboratoriach
kryminalistycznych
Policji,
stwierdzenie
uchybień
formalnych lub procesowych (np. materiał nieprawidłowo zabezpieczony,
niezgodny z postanowieniem bądź niekompletny), skutkować będzie
odesłaniem materiału bez wykonania zleconych badań,
– wykonanie spraw „aresztowych” poza kolejnością będzie realizowane
w miarę możliwości laboratorium kryminalistycznego oraz pod warunkiem
bezzwłocznego dostarczenia pełnego materiału wraz z postanowieniem
zawierającym dopisek o terminie zakończenia sankcji wyróżniony kolorem
czerwonym np. „ARESZT do dnia ……………”,
Przestrzeganie powyższych wskazań, pozwoli uniknąć zbędnej korespondencji,
wydłużenia czasu realizacji zlecanych badań oraz ponoszenia dodatkowych
kosztów finansowych.
Do każdego przyjętego do realizacji zlecenia Laboratorium przesyła
zleceniodawcy pisemną informację o przewidywanym terminie wykonania
ekspertyzy. W zależności od ilości napływu spraw poza kolejnością,
planowany termin wykonania może ulec zmianie. Telefonicznie informacji
udziela kierownik właściwej sekcji (numery telefonów zgodnie z tabelą).

Zastępca Naczelnika
Laboratorium Kryminalistycznego
KWP w Bydgoszczy
podinsp. Marcin Kuś
(podpis na oryginale)

Wykonano w 1 egz.
Przesłano pocztą SEPP
Egz. nr 1 – a/a
archiwizacja – BC
oprac./druk – M.K.

Osoba do kontaktu:
podinsp. Marcin Kuś
Zastępca Naczelnika LK KWP w Bydgoszczy
tel. (47) 7511091
email: marcin.kus@bg.policja.gov.pl
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