
 

 

KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W GDAŃSKU 
LABORATORIUM KRYMINALISTYCZNE 

80-875 Gdańsk, ul. Biskupia 23 
https://pomorska.policja.gov.pl/lk.php        
tel. sekretariat (58) 3214998,    fax: (58) 3214855 

 
Przypominam o konieczności zawarcia czytelnej i jednoznacznej informacji w postanowieniu o dopuszczeniu dowodu 

o zastosowaniu aresztu. 

Jednocześnie informuję, iż przesłanie postanowienia/zlecenia wykonania badań jest jednocześnie akceptacją terminów 

zamieszczonych poniżej. 
 

Sprawy pilne i aresztowe wykonywane są poza standardową kolejnością. 
 

 Na dzień 29 styczeń 2020r. czas oczekiwania na przeprowadzenie badań i wydanie opinii kryminalistycznej (od 

daty wpływu zlecenia) w poszczególnych sekcjach Laboratorium Kryminalistycznego KWP w Gdańsku  wynosi: 
 

Sekcja Daktyloskopii  Kierownik – podkom.  Przemysław Andrearczyk            tel. 32 14 923 

1.  Badania  daktyloskopijne prowadzone są zgodnie z procedurą badawczą „Badanie 

śladów i odwzorowań linii papilarnych” (PB-2 Wyd.  3 z dnia 31.03.2016 r.) 

ok. 8 m-cy 

2.   Wnioski AFIS                                                                                                                         ok. 3 m-cy 

3.   Badania traseologiczne                                                                              ok. 4  m-cy 
 

Sekcja Technik  Audiowizualnych Kierownik  - podinsp. Robert Sikora                         tel. 32 14 929 

1.   Badania klasyczne dokumentów                         ok. 24 m-cy 

2.   Badania techniczne dokumentów    ok. 3 m-cy 

3.   Badania cyfrowych nośników danych                                                   ok. 2 m-cy 

4.   Czynności certyfikowanego specjalisty z zakresu badań cyfrowych nośników danych ok. 4 tyg 

5.   Czynności certyfikowanego specjalisty z zakresu badań cyfrowych nośników danych 

(zlecenia- telefony komórkowe) 

ok. 5 m-cy 

6.   Badania antroposkopijne -odtwarzanie wyglądu osób i rzeczy                                          ok. 3 dni 

7.   Fotografia barwna ok. 14 dni 

8.   Badania fonoskopijne                                                 ok. 24 m-cy 

9.   Badania informatyczne na postanowienia                                 ok. 12  m-cy 
 

Sekcja Chemii Kierownik – asp. sztab. Marta Magdzińska              tel. 32 14 750 

1.   Badania chemiczne:  

 - Badania krwi na zawartość alkoholu                                             ok. 3 tyg. 

 - Badania środków odurzających                                                    ok. 3 m-ca 

 - Badania alkoholi                                                 ok. 1 m-ca 

 - Substancji łatwopalnych                                                                              ok. 1 m-ca 

 - Badania mikrośladów      tel: 14-750 

2.   Badania materiałów i urządzeń wybuchowych       ok. 3 m-cy 

 - Rekonstrukcja urządzeń wybuchowych                                                                              ok. 3 m-cy 
 

Sekcja Biologii Kierownik – podinsp. Anna Rzeczyc                   tel. 32 14 829 

1.  Badania biologiczne z zakresu genetyki sądowej prowadzone są zgodnie z procedurą 

badawczą „Kryminalistyczne badanie biologiczne” (PB-10 Wyd. 14 z dnia 15.04.2019 r.)    

ok. 7 m-cy  (same badania genetyczne). 

Badania wspólne z daktyloskopią – 

ok. 1 miesiąca po wydaniu opinii 

daktyloskopijnej. 
2.  Analiza plam krwawych  (przygotowanie materiału do wydania opinii przez biegłego z 

zakresu analizy mechanizmu powstania śladów krwawych) 

ok. 2,5 m-ca 

 

Sekcja Mechanoskopii i broni  po Kierownik – podkom. Euzebiusz Tusk   tel. 32 14 862 

1.   Badania mechanoskopijne: - klasyczne ok. 4,5 m-ca 

 - Badania oznaczeń identyfikacyjnych pojazdów  ok. 4 m-cy 

2.   Badania broni i balistyki  ok. 4,5 m-ca 

3.   Rekonstrukcje wypadków drogowych ok. 8 m-cy 

 - Badania stanów technicznych pojazdów ok. 4  m-cy 
                                 

Informujemy jednocześnie, że Laboratorium Kryminalistyczne KWP w Gdańsku zaprzestało wykonywania badań technicznych pojazdów, których masa całkowita przekracza 3,5t.  

Z powodu czasowego wyłączenia z użytkowania stanowiska do badań amunicji, w przypadku gdy materiał dowodowy stanowi znaczną jej ilość badania należy zlecić CLKP              

https://pomorska/

