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ZARZĄDZENIE Nr 105/2005 
Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego 

z dnia 18 listopada 2005 r. 
 
 

w sprawie utworzenia przy Uniwersytecie Wrocławskim Mi ędzyuczelnianej Pracowni 
Balistyki i Mechanoskopii Sądowej 

 
 
 

 Na podstawie art. 66 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie     
wyższym (Dz. U. Nr 164 poz. 1365), uchwały Nr 102/2005 Senatu Uniwersytetu              
Wrocławskiego z dnia 29 czerwca 2005 r. oraz Porozumienia o współpracy między           
Uniwersytetem Wrocławskim a Akademią Medyczną we Wrocławiu z dnia 21 października 
2005 r. w sprawie powołania Międzyuczelnianej Pracowni Balistyki i Mechanoskopii         
Sądowej zarządza się, co następuje: 
 
 § 1. 1. Z dniem 21 października 2005 r. tworzy się przy Uniwersytecie Wrocławskim 
Międzyuczelnianą Pracownię Balistyki i Mechanoskopii Sądowej, zwaną dalej „Pracownią”.  
 

       2. Pracownia działa na podstawie Regulaminu Międzyuczelnianej Pracowni     
Balistyki i Mechanoskopii Sądowej, stanowiącego  Załącznik do niniejszego zarządzenia. 
 

§ 2. Do zadań Pracowni należy prowadzenie prac naukowo – badawczych  w zakresie 
nowych zagadnień pojawiających się podczas wykonywania ekspertyz balistycznych               
i mechanoskopijnych oraz wykonywanie ekspertyz na użytek wymiaru sprawiedliwości. 

 
 § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą od dnia 21 października 
2005 r. 
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Załącznik 
do zarządzenia Nr 105/2005 
z dnia 18 listopada 2005 r. 

 
 
 
 

Regulamin 
Mi ędzyuczelnianej Pracowni Balistyki i Mechanoskopii Sądowej 

 
 

§ 1. Międzyuczelniana Pracownia Balistyki i Mechanoskopii Sądowej zwana dalej 
„Pracownią”, jest jednostką organizacyjną, działającą na podstawie Porozumienia Rektora 
Akademii Medycznej we Wrocławiu i Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego, z siedzibą przy 
ulicy Koszarowej we Wrocławiu. 
 

§ 2. Do zadań Pracowni należy: 
1/ prowadzenie prac naukowo – badawczych w zakresie: 

nowych zagadnień pojawiających się podczas wykonywania ekspertyz    
balistycznych i mechanoskopijnych, w razie potrzeby z udziałem innych  
pracowników naukowych obu Uczelni, a w szczególności:  

a/ źródło cząstek GSR podczas wystrzału, 
b/ ślady na odzieży, 
c/ rozrzut łusek podczas strzału z broni automatycznej, 
d/ ślady powstające podczas strzelania ze współczesnej   amunicji, 
e/ badania mikrośladów biologicznych na narzędziach i pociskach  

metodą DNA, 
f/ innych problemów, zgłaszanych przez wymiar sprawiedliwości, 

2/ wykonywanie ekspertyz na użytek wymiaru sprawiedliwości oraz innych 
prac, zlecanych przez podmioty spoza Uczelni, zgodnych z profilem     
działalności Pracowni, 

3/ organizowanie konferencji naukowych z udziałem specjalistów                    
z dziedziny balistyki, mechanoskopii i medycyny sądowej, 

4/ występowanie  o  finansowanie  projektów badawczych  do  instytucji    
krajowych i zagranicznych, 

5/ finansowanie zagranicznych publikacji naukowych osób działających          
w   Pracowni, 

6/ organizowanie szkoleń i kursów dla: 
a/ prokuratorów, sędziów i aplikantów,  
b/ studentów Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu 

Wrocławskiego oraz studentów Akademii Medycznej,  
c/ doktorantów obu Uczelni, 
d/ organizowanie stażów i praktyk, 

7/ koordynacja zakupu sprzętu. 
 

§ 3. 1. Kierownika Pracowni powołuje Rektor Uniwersytetu Wrocławskiego           
na 4 - letnią kadencję spośród pracowników Uniwersytetu. 
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2. Do obowiązków kierownika należy: 
1/ organizacja działalności Pracowni, 
2/ reprezentowanie Pracowni wobec władz obu Uczelni oraz – na pod-

stawie upoważnienia Rektora – wobec podmiotów zlecających      
ekspertyzy, 

3/ opracowywanie planów i sprawozdań z działalności Pracowni, 
4/ wnioskowanie o zmiany Regulaminu do Rektorów obu Uczelni. 

 
§ 4. 1. Ekspertyzy, realizowane w Pracowni, wykonywane są przez osoby wpisane 

na listę biegłych sądowych lub będące w przeszłości biegłymi sądowymi. 
 

2. Ekspert współpracuje przy wykonywaniu badań, według własnego wyboru, 
z osobami posiadającymi niezbędne umiejętności specjalistyczne. 

 
§ 5. 1. Pracownia prowadzi działalność na zasadzie samofinansowania: eksperci  

wykonujący ekspertyzy otrzymują wynagrodzenie za wykonaną ekspertyzę za pośrednictwem 
Uniwersytetu Wrocławskiego.  

 
2. Do kosztów osobowych doliczany jest narzut w wysokości 30%. 
 
3. Zysk wypracowany przez Pracownię, przeznaczony będzie na refundację 

nakładów poniesionych wcześniej przez inicjatorów utworzenia Pracowni na dostosowanie 
pomieszczeń, a następnie na potrzeby statutowe Pracowni, tj. zakup sprzętu, finansowanie 
udziału w konferencjach, opracowanie materiałów dydaktycznych, tłumaczenia publikacji      
i inne. 
 

4. Pracownia występować będzie o środki finansowe do Ministerstwa Nauki    
i Informatyzacji oraz innych podmiotów finansujących badania naukowe, wdrożenia lub szko-
lenia. 
 

5. Majątek nabyty ze środków wypracowanych przez Pracownię,                   
w przypadku jej likwidacji, zostanie rozdzielony pomiędzy uczestników Porozumienia,         
w proporcjach ustalonych przez Rektorów Uczelni tworzących Pracownię. 
 

6. Koszty użytkowania specjalistycznej aparatury, znajdującej się                  
w dyspozycji innych jednostek obu Uczelni, będą doliczane do rachunków, a po zapłacie  
należności, przekazywane właściwym jednostkom (dysponentom aparatury). 
 

7. Koszty materiałowe, doliczane do rachunków za wykonane ekspertyzy, 
przeznaczane będą na odtworzenie zużytych materiałów. 
 

8. Środki uzyskiwane z grantów dzielone będą każdorazowo na zasadzie 
osobnego Porozumienia Rektorów (Prorektora do spraw Badań Naukowych i Współpracy      
z Zagranicą Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Prorektora do spraw Nauki Akademii           
Medycznej we Wrocławiu) obu Uczelni. 
 
 


