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Wrocław, dn. 01.01.2021

REGULAMIN
Instytutu Opinii Sądowych
Zlecenie naszemu przedsiębiorstwu do opracowania opinii/ekspertyzy
traktujemy jako równoznaczne z całkowitą akceptacją wszelkich zapisów
niniejszego Regulaminu.
Jesteśmy realnym przedsiębiorstwem i funkcjonujemy w określonym
systemie prawnym – musimy, np. terminowo płacić wynagrodzenie
pracownikom czy opłacać podatki i nie stać nas na prowadzenie utarczek
dotyczących płatności z organami procesowymi czy Urzędem Skarbowym.
Jeśli organ procesowy chcący nam zlecić opracowanie opinii nie akceptuje
któregokolwiek z zapisów niniejszego Regulaminu, to uprzejmie prosimy o
poszukanie innego biegłego.
Brak akceptacji naszej faktury traktujemy jako uznanie nas za oszustów
– rozumiemy, że naturalną konsekwencją będzie wobec tego nieuznanie naszej
ekspertyzy i przedstawienie nam zarzutów w postępowaniu karnym ...czego
gorąco się w takiej sytuacji domagamy (wraz z prawem do uczciwego procesu).
Firma WADERA powstała w wyniku oddolnej inicjatywy grupy specjalistów
różnych dziedzin – głównie biegłych sądowych, mistrzów rzemiosła, lekarzy
klinicystów i pracowników naukowych.
Instytut Opinii Sądowych stworzony w przedsiębiorstwie WADERA sp. z o.o.
nie reprezentował dotychczas, aktualnie nie reprezentuje i w przyszłości
reprezentować nie będzie ani strony oskarżyciela, ani strony obrońcy. Stoimy w
miejscu, gdzie znajduje się Prawda.
Instytut Opinii Sądowych dotychczas nie brał udziału, aktualnie nie bierze
udziału i do momentu wyraźnej zmiany przepisów w tym zakresie nie będzie
brał udziału w żadnych (nie znajdujących żadnego odzwierciedlenia w
obowiązującym prawie) przetargach i konkursach dotyczących badań
kryminalistycznych, a niniejszy Regulamin nie jest ofertą handlową.
Chcemy swój czas i energię poświęcić na prowadzenie badań i opiniowanie,
dlatego zależy nam na przejrzystym, jednoznacznym uregulowaniu wszelkich
kwestii organizacyjnych – w tym również finansowych. Obowiązujące przepisy

[2021-01-01 regulamin v10.odt]

strona 1 z 10

Instytut Opinii Sądowych WADERA sp. z o.o.
KRS: 0000499664, REGON: 022365180, NIP: 8952028240
telefon: 505 501020, 71 7181133, fax: 71 7181134
e-mail: biuro@wadera.org
www: wadera.org

prawa dotyczące wynagrodzenia za pracę dla organów procesowych (nie
pozbawione wad) są przez nas szanowane i stosowane, ale nie są to jedyne
zasady stosowane przez nas. Ten Regulamin uszczegóławia i wyjaśnia pewne
zasady. W szczególności stosujemy w naszej działalności:
• Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24.04.2013 w sprawie
określenia stawek wynagrodzenia biegłych, taryf zryczałtowanych oraz
sposobu dokumentowania wydatków niezbędnych dla wydania opinii w
postępowaniu cywilnym (Dz.U. 2013 poz. 518 z późniejszymi zmianami),
• Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24.04.2013 w sprawie
określenia stawek wynagrodzenia biegłych, taryf zryczałtowanych oraz
sposobu dokumentowania wydatków niezbędnych dla wydania opinii w
postępowaniu karnym (Dz.U.2013, poz.508).
Gdy zleceniodawcą jest podmiot nieprocesowy zastrzegamy sobie możliwość
wprowadzenia innych zasad rozliczeń – w tym innych stawek i uzależnienie
przystąpienia do badań od wpłaty zaliczki lub całości kwoty.
Naszą ofertą jest:
• rzetelna praca i wynikające z tego rzetelne, obiektywne ekspertyzy
kryminalistyczne,
• zasady określone niniejszym Regulaminem.
Naszą ofertą NIE jest i NIE będzie:
• cena/koszt jakiejkolwiek usługi bo to jest wynikiem uczciwej kalkulacji
różnych czynników wpływających na ostateczną kwotę po zakończeniu
opiniowania, która pojawi się na fakturze. Zajmujemy się różnorodnymi
badaniami – poznajemy nieznane, a zatem większość naszych badań
kończy się opinią, której wynik uzależniony jest od niemożliwego do
określenia na wstępie czasu niezbędnego do przeprowadzenia zleconych
badań i różnego rodzaju kosztów z tym związanych,
• wynik badań. Oferujemy zwykłą, rzetelną pracę i, z naszej strony,
podjęcie wszelkich działań mających doprowadzić do dania świadectwa
Prawdzie. W najmniejszym stopniu nie interesuje nas przy tym interes
prawny/finansowy zleceniodawcy/stron i wynikające z treści naszej opinii
konsekwencje finansowe czy prawne. Interesuje nas tylko i wyłącznie
Prawda, i nasza uczciwa, rzemieślnicza robota.
-AKoszt opracowania opinii w Instytucie Opinii Sądowych WADERA składa się
z sumy następujących składników:
1. wynagrodzenie za pracę biegłego (zespołu biegłych),
2. koszty materiałowo-sprzętowe związane bezpośrednio z prowadzonymi
przez biegłych badaniami,
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3. koszty diet i noclegów biegłych,
4. wynagrodzenie za pracę pracowników biura, sekretariatu i księgowości (w
części ułamkowej odpowiedniej do nakładu pracy nad dokumentacją w
danej sprawie lub za godzinę pracy – w zależności od tego, co łatwiej
będzie przyjąć do wyliczeń),
5. w formie ryczałtu – koszty związane funkcjonowaniem i pracą
przedsiębiorstwa – okresowe badania z zakresu medycyny pracy,
obowiązkowe szkolenia bhp, podatki od nieruchomości i gruntu, koncesje,
oprogramowanie, sprzęt biurowy i laboratoryjny, odczynniki i materiały
laboratoryjne, remonty i modernizacje, opłaty sądowe i pocztowe, udział w
konferencjach i literatura fachowa, wszelkie media, różne materiały
eksploatacyjne, etc.,
6. koszty transportu – materiałów dowodowych (np. przewóz materiałów
biodegradowalnych, konwoju broni palnej, etc.) lub dojazdu biegłego na/z
czynność procesową (koszty zakupu/napraw sprzętu transportowego i
wynagrodzenie kierowcy/konwojentów), etc.
Koszty funkcjonowania naszego przedsiębiorstwa nie wyszczególnione w
w/w rozporządzeniach, określane są szacunkowo na zasadach i według stawek
zatwierdzonych w drodze uchwały przez Zarząd. Tylko i wyłącznie Zarząd
określa kiedy i jaką podejmie decyzję w tym zakresie. Stawki te zwykle
określamy na podstawie uśrednionych kosztów za poprzedni rok działalności
firmy i stanowią one koszty zryczałtowane naszej działalności.
Nasze Biuro zajmuje się zabezpieczeniem materiałów eksploatacyjnych,
środkami techniki kryminalistycznej (odczynniki, sprzęt, wzorcowanie, koncesje,
naprawy, konserwacja sprzętu, etc.), prowadzeniem wszelkiej korespondencji
ze zleceniodawcami, organizacją szkoleń wewnętrznych, szkoleń i konferencji
zewnętrznych, ubezpieczaniem działalności biegłych, prowadzeniem spraw
kadrowych (obowiązkowe badania medyczne, szkolenia bhp, etc.),
prowadzeniem księgowości oraz współpracą z odpowiednimi urzędami US,
ZUS (faktury, podatki, składki, PITy), prowadzeniem spraw dotyczących
nieruchomości – siedziby firmy (podatki, wszelkie media, naprawy, etc.).
W skład kosztów zryczałtowanych wchodzą także wszelkie opłaty przez nas
ponoszone – ubezpieczenie OC pojazdów, badania techniczne, składki ZUS,
różne ubezpieczenia działalności, etc.
Termin płatności za nasze usługi jest zawsze 30. dniowy a płatność może być
dokonywana tylko i wyłącznie przelewem bankowym.
- A.1 Na wynagrodzenie za pracę biegłego wpływ mają:
• nakład pracy,
• kompetencje biegłego
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a w uzasadnionych przypadkach również warunki w jakich biegły pracuje oraz
inne czynniki szczególnie utrudniające, komplikujące, nadmiernie przedłużające
jego pracę lub stanowiące zagrożenie dla dla zdrowia/życia biegłego.
Zwykle dość trudno oszacować czas przeprowadzania badań, oględzin czy
wizji lokalnej –przykładowo oględziny miejsca ujawnienia pojedynczego śladu
krwawego mogą potrwać dwie godziny, ale oględziny pożaru w halach
magazynowych zakładu przemysłowego mogą trwać kilka dni a nawet kilka
tygodni. Nie stosujemy zatem stałych stawek za udział w czynności procesowej
a jedynie stawkę godzinową za czas pracy biegłego niezbędny do wykonania
określonego zadania.
- A.2 Większości badań nie można zestandaryzować (np. większość badań z
zakresu informatyki, badania przemysłowych procesów technologicznych,
badania pożarnicze, badania broni palnej i urządzeń wybuchowych, itp.). Mamy
tu bowiem do czynienia z procesem badawczym – z „poznawaniem
nieznanego”. W tego typu badaniach zazwyczaj największy ciężar całkowitych
kosztów przypada jednak na pracę biegłego, a udział kosztów sprzętowomateriałowych jest dość niski – niekiedy wręcz pomijalnie niski.
Koszty przeprowadzenia części badań są przewidywalna z dość dużą
skutecznością – dotyczy to głównie badań instrumentalnych (np. większość
badań biologicznych i bardzo duża część badań z zakresu fizykochemii). W
takich sprawach udział kosztów związanych z używaniem specjalistycznego
sprzętu i odczynników może przekroczyć (i zwykle znacznie przekracza) koszty
pracy biegłego.
W znacznej części przypadków nie sposób jednak przedstawić precyzyjnie
rachunku kosztów np. użycia sprzętu badawczego. W momencie zakupu a
nawet w trakcie jego użytkowania nie wiemy ile razy zostanie użyty nim jego
koszt się zwróci, czy zanim konieczne będzie dokonanie kolejnego
przeglądu/wzorcowania. Zatem koszt użycia badawczego urządzenia w
pojedynczej ekspertyzie może być zwykle tylko bardzo zgrubnie oszacowany a
nie precyzyjnie wyliczony – dlatego też stosujemy zryczałtowane koszty użycia
sprzętu badawczego. Naturalnie czym więcej ekspertyz opracujemy używając
jakiś sprzęt, tym szybciej się nam ten sprzęt zwróci i w konsekwencji tym niższe
będą kolejne stawki kosztów zryczałtowanych.
Niezależnie od powyższego należy sobie zdawać sprawę z tego, że pewne
przypadki mogą być dla nas trudniejsze do opracowania – np. nie dlatego, że
związane jest to ze szczególnie dużą trudnością w zakresie technologii, ale ze
względu na nietypowość i niewielką ilość dostępnych opracowań naukowych o
tego typu przypadkach. Przykładem tego typu sytuacji są badania tzw.
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„dopalaczy”. Nieustannie pojawiają się nowe substancje o takim działaniu i
oczywiste jest, że kolejne zbadanie takiej substancji jest już stosunkowo proste,
ale jej zbadanie po raz pierwszy może nastręczać pewnych trudności.
Z podanego tu przykładu wynika jeszcze jeden ważny wniosek – stan
„niepodważalności specjalistycznej wiedzy biegłego w zakresie ustanowienia” nie jest
stanem trwałym – danym nam przez Naturę i utrwalonym w momencie
zaprzysiężenia biegłego. Biegły nie tyle MOŻE co wręcz MUSI cały czas się
rozwijać by być na bieżąco ze zmianami w otaczającym nas i analizowanym
przez nas świecie. Prawo i zwykła, zawodowa/rzemieślnicza przyzwoitość
nakazuje byśmy posiadali wiedzę specjalistyczną oraz odpowiedni sprzęt
badawczy, na najwyższym zawodowym poziomie.
O ile wiedza i doświadczenie jest „majątkiem osobistym” biegłego o tyle
szeroko rozumiany sprzęt badawczy coraz częściej nie musi a wręcz nie może
być własnością pojedynczego biegłego. Podobnie rzecz się ma np. z wieloma
odczynnikami chemicznymi czy np. strzelnicą doświadczalną. Tu z pomocą
przychodzi Instytut Opinii Sądowych, którego zadaniem jest m.in. umożliwienie
wykonywania przeróżnych badań, specjalistom z różnych branż przy użyciu
naszych środków badawczych (dedykowane pomieszczenia, sprzęt badawczy,
odczynniki, oprogramowanie, licencje, etc.).
O zakupie i utrzymaniu w ruchu sprzętu badawczego decyduje Zarząd spółki i
spółka ponosi związane z tym ryzyko. Ryzyko to może być znaczne bo i np.
koszt zakupu sprzętu badawczego może być znaczny (i zwykle taki jest).
Nie mniej poważnym problemem finansowo-logistycznym jest utrzymanie
sprzętu w ruchu – zwykła lupka nie wymaga żadnych nakładów oprócz jej
zakupu. Każdy inny, poważniejszy sprzęt laboratoryjny wymaga jednak
okresowych, dodatkowych nakładów. Bywa zatem, że niekiedy korzystniej jest
wynająć dostęp do prawidłowo utrzymywanego w ruchu (homologacja,
wzorcowanie, przeglądy, certyfikacje) sprzętu badawczego w innym ośrodku,
niż kupować go przez nas i utrzymywać w ruchu we własnym zakresie.
Nie może zatem dziwić, że np. biegły rozwiązując jakiś, daleki od szablonu
problem, zlecony postanowieniem przez organ procesowy, dokształca się i/lub
rozwiązuje problemy organizacyjne związane z dostępem do specyficznego
sprzętu/oprogramowania/etc. i oczekuje za czas poświęcony na ten cel
stosownego wynagrodzenia. Naturalnie zdecydowanie prostszym dla biegłego
rozwiązaniem byłoby stwierdzenie, że aktualnie nie ma on możliwości
technicznych wykonania zlecanych badań.
Uważamy jednak, że zwykła zawodowa uczciwość wymaga od nas (o ile to
możliwe) abyśmy jednak szukali skutecznych dróg rozwiązania wszelkich
problemów – tak aby w pełni odpowiedzialnie wykonać zlecone nam zadanie.
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Przedstawiciele organów procesowych często zwracają się do nas o podanie
czasu w jakim jesteśmy w stanie opracować jakąś opinię i o określenie kosztu
opracowania takiej opinii. W wielu przypadkach można dość precyzyjnie
określić i czas, i koszt – dotyczy to głównie badań fizykochemicznych i
biologicznych. Zdarzały się nam jednak sytuacje, że w szacunkach pomyliliśmy
się dziesięciokrotnie w górę (przewidywaliśmy, że ekspertyza będzie dużo
droższa) ale i dziesięciokrotnie w dół (wydawało nam się, że nasza praca
będzie znacznie łatwiejsza). Dlatego też takie wróżby i przewidywania nie
zawsze mają sens – mimo że każdy z nas ma wieloletnie doświadczenie
zawodowe. Niezależnie od wszystkiego faktura za naszą pracę zawsze
odpowiada naszej realnej pracy i nakładom przez nas poniesionym.
-Bodpowiedzialność i prawa autorskie
Instytut Opinii Sądowych skupia specjalistów różnych dziedzin, organizuje ich
pracę, dobiera specjalistów o określonych kwalifikacjach do spełnienia zadania,
umożliwia przeprowadzenie badań specjalistycznych na bazie własnych
możliwości lokalowo-sprzętowych lub organizując dostęp do możliwości
wykonania takich badań w innych ośrodkach badawczych, prowadzi kancelarię,
archiwum, magazyn dowodów rzeczowych i księgowość w imieniu w/w
specjalistów, etc.
Nie mamy Kancelarii Tajnej – na razie nie możemy opracowywać opinii z
klauzulą poufności.
Zgodnie z obowiązującym prawem za treść opracowywanych opinii
odpowiada wyłącznie bezpośredni wykonawca – osoba opracowująca daną
opinię. Przedsiębiorstwo WADERA odpowiada natomiast za przydzielenie danej
sprawy do opracowania określonemu/właściwemu specjaliście – osobie o
odpowiednich kwalifikacjach.
Zgodnie z obowiązującymi przepisami WADERA nie rości sobie żadnych
praw autorskich do opracowywanych opinii – są one oczywiście własnością
organu zlecającego.
Z tego też względu WADERA wprawdzie archiwizuje i przechowuje na
własne potrzeby kopie opracowywanych ekspertyz (i inne powiązane
dokumenty), ale ich nie udostępnia nikomu (bez zgody czy wręcz na polecenie)
właściwego organu procesowego.
Pojawiające się tu określenie „przechowywanie na własne potrzeby” należy
rozumieć tylko i wyłącznie jako możliwość udostępnienia biegłemu
opracowującemu daną opinię jej treści np. w celu uzupełnienia/obrony opinii
przed Sądem lub celem rozliczenia lub wyjaśnienia losów materiału
dowodowego będącego przedmiotem badań (np. część badanego materiału
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może ulec zniszczeniu w trakcie badań). Dane te nie są przez nas
przetwarzane w żadnym innym celu poza opracowaniem opinii sądowej.
-Carchiwizacja i przechowywanie kopii ekspertyz i danych
Instytut Opinii Sądowych prowadzi archiwum opracowanych ekspertyz –w
ramach tego archiwizuje kopie opinii wraz z innymi dokumentami, mogącymi w
przyszłości ułatwić rozliczenie czy wyjaśnić los materiału dowodowego
będącego przedmiotem prowadzonych przez nas badań. O ile właściwy organ
procesowy nie zarządzi inaczej dokumenty (niezależnie od formy zapisu – na
papierze czy cyfrowe) niszczone są po upływie dziesięciu lat od daty wydania
ekspertyzy.
Wszelkie materiały robocze wytwarzane przez nas w trakcie opracowywania
opinii (np. próbki i izolaty chemiczne i biologiczne, skany i kopie cyfrowych
nośników, odlewy silikonowe, etc.) niszczone będą w ciągu jednego miesiąca
od daty wydania opinii chyba, że w treści tej opinii będzie podane inaczej lub
gdy organ procesowy zażyczy sobie by przechowywać te materiały dłużej.
Podobne zasady dotyczą spraw, w których udostępniane są nam informacje
służące do oceny czasu/kosztu opracowania opinii sądowej. Przekazane nam
dane zostaną skasowane/zniszczone po upływie jednego miesiąca od daty
oszacowania czasu/kosztu opracowania opinii jeśli nie wpłynie do nas stosowne
postanowienie. Co do zasady nie są archiwizowane przez nas żadne dane (np.
notatki, kserokopie dokumentów, czy kopie nośników cyfrowych) w sprawach, w
których nie wydaliśmy opinii.
-Duwagi dot. badań niszczących
Część prowadzonych przez nas badań ma charakter niszczący – oznacza to,
że danego materiału dowodowego nie da się kolejny raz przebadać w taki sam
sposób z uwagi na jego częściowe uszkodzenie lub wręcz całkowite
zniszczenie.
Badania daktyloskopijne w dużej mierze związane są z ujawnianiem takich
śladów – to wręcz sztuka!, bo zwykle raz ujawniony ślad drugi raz w tej jakości
ujawnić się już nie da (chociaż bywają wyjątki). Ponadto niektóre procesy
ujawniania śladów powodują uszkodzenia materiału/podłoża, na którym ślad się
znajduje. Przykładowo ujawniając ślad daktyloskopijny na papierowym
dokumencie spowodujemy, że cały ten dokument oprócz tego, że ukaże nam
odciski palców będzie w znacznej mierze, już na zawsze, w kolorze malinowym.
Badania mechanoskopijne oznaczeń (np. bicia oznaczeń identyfikacyjnych
VIN pojazdów) czy zamknięć (np. wkładki zamków) związane są w dużej mierze
z uszkodzeniami powodowanymi przez biegłego w trakcie badań. Może to
oznaczać rozplombowanie i demontaż jakiegoś urządzenia czy elementu -np. w
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taki sposób aby nie uszkodzić śladów mogących wskazywać na przestępstwo
ale jednocześnie czynność ta spowoduje, że przedmiot ten stanie się np.
niesprawny/bezużyteczny. Może to również oznaczać usunięcie powłok
lakierniczych (nawet na dużej powierzchni), trawienie chemiczne pól
numerowych, rozcięcie elementu lub wręcz jego wycięcie, czy może
powodować np. utratę gwarancji na jakiś podzespół, etc. Zlecając tego typu
badania organ procesowy musi mieć świadomość, że zniszczenia
spowodowane naszymi badaniami mogą mieć znaczny wymiar finansowy.
Zwykle całość materiałów i środków wybuchowych ulega zniszczeniu w
trakcie badań – nie da się takiego badania przeprowadzić powtórnie. Również
amunicja przekazywana do badań poddawana jest w całości próbie określenia
sprawności –próbie odstrzelenia a ewentualne niewypały i niewybuchy zostaną
zniszczone. Niezależnie od sposobu i celu badania środków wybuchowych i
amunicji, o ile właściwy organ procesowy nie zarządzi inaczej, po badaniach nie
zbiera się i/lub nie zwraca się pozostałych po wybuchu elementów np. ani łusek
ani pocisków. Materiały te (jeśli jednak zostaną zebrane dla zachowania
czystości np. na strzelnicy zamkniętej) zostaną zezłomowane, chyba, że
właściwy organ procesowy zarządzi inaczej.
Badania biologiczne i fizykochemiczne również mają charakter niszczący.
Zwykle materiału poddawanego badaniom jest wystarczająco dużo by pobrać
tylko małą próbkę (reprezentatywną), która następnie zostanie poddana
badaniom (a w trakcie badań zniszczona). Czasem jednak materiału
dowodowego jest mało więc może się zdarzyć sytuacja, że taka mała próbka
zostanie w całości zniszczona i nikt drugi raz już jej nie zbada. Często w trakcie
badań sporządza się pewnego rodzaju próbki przejściowe (izolaty) – takie, które
wyizolowuje się z badanego materiału dowodowego i które następnie
bezpośrednio trafiają do aparatury laboratoryjnej. Takie próbki przechowywane
są u nas jeszcze przez pewien czas (zwykle miesiąc) a potem niszczone.
Ze swej strony dokładamy wszelkich starań aby materiały przekazywane nam
do badań na każdym etapie były transportowane i przechowywane w sposób,
który nie wpłynie na ich wartość dowodową. Dlatego też np. materiały
biodegradowalne (krew ciekła, wycinki tkanek, odzież od postrzelonej osoby,
etc.) przewozimy i przechowujemy w lodówkach lub przeprowadzamy inne
czynności zabezpieczające. Jeśli zleceniodawca nie wie jak postąpić z danym
materiałem, aby nie uległ on uszkodzeniu, lub nie ma odpowiednich możliwości
technicznych, to wskazane jest aby jak najszybciej skontaktował się z nami w
tej sprawie.
Materiały niebezpieczne – np. w postaci materiałów wybuchowych, amunicji,
broni palnej, trucizn, środków psychotropowych możemy przewieźć własnym
konwojem, w którym bierze udział co najmniej dwóch pracowników a w tym

[2021-01-01 regulamin v10.odt]

strona 8 z 10

Instytut Opinii Sądowych WADERA sp. z o.o.
KRS: 0000499664, REGON: 022365180, NIP: 8952028240
telefon: 505 501020, 71 7181133, fax: 71 7181134
e-mail: biuro@wadera.org
www: wadera.org

jeden pełni rolę kierowcy a drugi konwojenta. Konwojent jest uzbrojony jeśli jest
to uzasadnione.
Niezmiernie ważne jest też prowadzenie badań w odpowiedniej kolejności.
Najpierw należy przeprowadzać badania najbardziej czułe i najważniejsze z
punktu widzenia mocy dowodowej – np. najpierw wykonujemy badania DNA, a
potem badania daktyloskopijne a na końcu bronioznawcze. Jeśli my o tym nie
wiemy jakie badania planowane są jeszcze do przeprowadzenia, to np.
przeprowadzone przez nas badania mechanoskopijne spowodują, że zbadany
przez nas materiał dowodowy najprawdopodobniej nie będzie się już nadawał
do dalszych badań z zakresu DNA czy daktyloskopii.
-Fopinie wstępne
W miarę możliwości wykonujemy również badania i wydajemy opinie wstępne
(w trybie przyspieszonym –o każdej porze dnia i nocy). Opinie takie mogą np.
stanowić podstawę do wystąpienia o areszt.
-Gprzewóz materiału dowodowego, przyjęcie i zwroty dokumentów
Zasadniczo to obowiązkiem zlecającego jest dostarczenie materiału do
badań a następnie odebranie od nas materiału po badaniach. Nasze
przedsiębiorstwo może jednak przywieźć materiały dowodowe lub dokumenty
oraz może je odwieźć po zakończeniu badań w dowolnie wskazane miejsce
wraz z opiniami i wszelkimi innymi dokumentami związanymi z opiniami
opracowywanymi na zlecenie organu procesowego. Dysponujemy różnymi
samochodami służbowymi – w zależności od potrzeb udostępniamy naszym
pracownikom samochód osobowy, samochód terenowy i furgon. Możemy też
przewozić materiały biodegradowalne.
Jeśli organ zlecający oczekuje opinii na cito a jednocześnie nie jest w stanie
zapewnić możliwości dostarczenia nam odpowiednio szybko i bezpiecznie
materiałów, to w większości przypadków możemy sami przetransportować te
materiały uznając to jako niezbędny koszt opracowania ekspertyzy w terminie
zakreślonym przez organ procesowy.
Dokumenty oryginalne przekazane nam (np. akta) zwracane są po badaniach
lub jeszcze w trakcie badań, gdy nie będą nam już potrzebne. Dokumenty w
kopiach papierowych po badaniach nie będą odsyłane (zostaną zdigitalizowane
a kserokopie zniszczone) o ile organ procesowy nie zarządzi inaczej.
Gorąco prosimy aby wszelkie dokumenty potrzebne nam do opiniowania (np.
akta, rentgenogramy i zdjęcia z miejsc zdarzeń wykonane w trakcie oględzin,
etc.) przekazywane nam były w postaci cyfrowej np. na nośnikach cyfrowych
lub poprzez pocztę elektroniczną, FTP czy dysk sieciowy.
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Celem ułatwienia i przyspieszenia obiegu dokumentów gorąco zalecamy i
prosimy aby (o ile to możliwe) wszelka korespondencja odbywała się za
pośrednictwem poczty elektronicznej (lub faksu).
-Hkarty daktyloskopijne na potrzeby ruchu wizowego
Wykonujemy karty daktyloskopijne na potrzeby ruchu wizowego na
dowolnych formularzach. Wykonując taką kartę osoba daktyloskopowana
będzie się musiała wylegitymować dowodem tożsamości ze zdjęciem – w
przeciwnym przypadku odmówimy usługi.
Mamy własne karty daktyloskopijne stosowane w różnych państwach, ale
można przyjść ze swoją kartą.
Tego typu usługi należy wcześniej umówić z nami telefonicznie.
szkolenia
Oferujemy szkolenia z poszczególnych dziedzin kryminalistyki, których celem
jest zaprezentowanie przedstawicielom organów procesowych możliwości
badawcze i sposoby wykorzystania biegłego w procesie.
Szkolenia mogą mieć charakter wyłącznie wykładu/prezentacji lub mogą
zawierać również elementy praktyczne – z podstawowym sprzętem i
materiałami używanymi przez biegłych. Zajęcia mogą odbywać się w siedzibie
naszej firmy (optymalnie grupy do ok. 20 osób – sala multimedialna
wyposażona również w mikroskopy i komputery dla uczestników) lub w
dowolnym innym miejscu. Zajęcia w formie wykładów i prezentacji (bez
konieczności dostępu do sprzętu) mogą odbywać się w większych grupach oraz
w postaci szkoleń zdalnych.
Nasza sala wykładowa może być również nieodpłatnie użyczona na potrzeby
własnych szkoleń/spotkań organów procesowych. Mamy też monitorowany,
wewnętrzny parking na ogrodzonej posesji, ułatwiający tego typu spotkania.
ZARZĄD
WADERA sp. z o.o.
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