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1. CEL
Niniejsza Polityka Wykonywania Zleceń
określa zasady wykonywania zleceń
w Biurze Badań Kryminalistycznych Agencji
Bezpieczeństwa Wewnętrznego, których
przedmiotem są usługi kryminalistyczne
realizowane
na
rzecz
jednostek
wewnętrznych ABW, innych organów
ścigania
i
organów
wymiaru
sprawiedliwości.
2. OGÓLNE ZASADY REALIZACJI ZLECEŃ
2.1. Biuro Badań Kryminalistycznych ABW przy
realizacji
opinii
kryminalistycznych
podejmuje działania zmierzające do
uzyskania możliwie najlepszych dla
zleceniodawców, rzetelnych i spełniających
najwyższe kryteria jakościowe usług
kryminalistycznych, realizowanych zgodnie
z najlepszymi praktykami, standardami
i procedurami badawczymi.
2.2. Zlecenia z jednostek wewnętrznych ABW
wykonywane są w pierwszej kolejności.
Zlecenia
innych
organów
ścigania
i wymiaru sprawiedliwości wykonywane są
w kolejności ich przyjmowania.
2.3. Jeżeli
warunki
realizacji
zlecenia
w
przedmiocie
wykonania
opinii
z dziedziny kryminalistyki, złożonego przez
zleceniodawcę nie określają dokładnie
sposobu jego realizacji, BBK ABW wykonuje
zlecenia z zastosowaniem zasad niniejszej
Polityki Wykonywania Zleceń.
2.4. Przy wykonywaniu zlecenia, którego
warunki realizacji nie zostały przez
zleceniodawcę określone, BBK ABW bierze
pod
uwagę
następujące
czynniki,
w szczególności:
a) koszty związane z wykonaniem zlecenia,
b) obszerność materiału przeznaczonego do
badań,
c) czas niezbędny do realizacji.
2.5. Po wpływie zlecenia, funkcjonariusz je
przyjmujący ma obowiązek wprowadzenia
go do rejestru zleceń.

2.6. W przypadku zaistnienia okoliczności
uniemożliwiających przyjęcie zlecenia,
zleceniodawca informowany jest o tych
okolicznościach bezzwłocznie.
2.7. Na pisemną prośbę zleceniodawcy BBK
ABW przygotowuje kosztorys wstępny
wykonania opinii kryminalistycznej po
wykonaniu oględzin nadesłanych obiektów
badań.
2.8. W szczególnie uzasadnionych przypadkach
BBK ABW przewiduje uczestnictwo
zleceniodawcy (w charakterze obserwatora)
w
badaniach
wykonywanych
dla
zleceniodawcy.
3. ZAKRES BADAŃ WYKONYWANYCH PRZEZ
BBK ABW ORAZ METODY BADAWCZE
STOSOWANE DO WYKONYWANIA ZLECEŃ
Szczegółowy zakres badań z dziedziny
kryminalistyki
oraz
rodzaje
metod
badawczych stosowanych do realizacji
opinii
kryminalistycznych
zostały
przedstawione w formie tabeli, stanowiącej
załącznik nr 1 do Polityki Wykonywania
Zleceń.
4. PRZEGLĄD
ZLECEŃ

POLITYKI

WYKONYWANIA

BBK ABW na bieżąco monitoruje
skuteczność
rozwiązań
wdrożonych
w
ramach
stosowanej
Polityki
Wykonywania Zleceń. Raz na rok BBK ABW
dokonuje przeglądu Polityki Wykonywania
Zleceń.
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