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Osób ubiegających o tytuł biegłego sądowego

Komisja kwalifikacyjna urzędu
ekspertyzy sądowej

Instytucja państwowa albo stworzona
przez nią komisja kwalifikacyjna

Przyznanie kwalifikacji w odpowiednej
dziedzinie oraz wydanie poświadczenia,
atestatu albo innego dokumentu
Ministerstwo Sprawiedliwości :
Egzamin z wiedzy prawowej
Przysięga (odbiera Minister Sprawiedliwości)
Wciągnięcie do Listy Biegłych Sądowych RL

Biegli zatrudnieni w
urzędach eksperckich

Prywatni biegli sądowe

Centrum badań kryminalistycznych (specjalistyczna instytucja
policyjna) i Centrum ekspertyzy sądowej (podlega Ministerstwu
Sprawiedli-wości) wykonują ekspertyzy (badania) następnych
rodzajów: grafologiczne (ręko-pisu), lingwistyczne (autorstwa),
fonoskopiczne (mowy, głosu i sygnałów dzwięko-wych oraz aparatury
zapisu), rekwizytów i materiałów dokumentalnych, tekstów
drukowanych i techniki drukarskiej, banknotów i portretów,
trasologiczne, daktylo-kopiczne (śladów rąk), trasologiczne ruchu
transportowego, balistyczne, śladów strzalu, broni białej, tkaniny
syntetycznej, plastyku (materiałów polimerowych), farb, produktów
naftowych, środków narkotycznych oraz psychotropowych, płynów
alkoholowych i aparatury dla wyrobu domowego, szkła, metali,
metalograficzne, gleby, objektów pochodzenia roślinnego oraz
zwierzęcego, bankierstwa, księgowości, finansów, ekonomiki pracy,
wypadków ruchu drogovego, pożarów, bezpieczeństwa
pracy,
elektrotechniczne ekspertyzy, technologii informacyjnych, nośników
audio-wizualnych, programów i gier komputerowych, obrazów i
odtworzenia znaków, DNR.

Państwowa medyczna służba sądowa
podlega Ministerstwu Sprawiedliwości i
wykonuje ekspertyzy medycyny sądowej ze
zlecenia sądów oraz organów śledczych,
również po życzeniach osób fizycznych i
jurydycznych. Biegli medycy badają trupy, ich
części, oraz ciała poszkodzonych żywych
ludzi, wykonuje się ekspertyzy deontologiczne, toksikologiczne, serologiczne,
citologiczne, osteologiczne, kryminalis-tycznemedyczne,
trasologiczne,
histologiczne,
kwasów DNR, stężenia metali w płynach
ciała.

Państwowa służba psychiatrii
sądowej przy Ministerstwie Opieki
Zdrowia
jest
urzędem
opieki
osobistego zdrowia nacjonalnej
systemy zdrowia. Biegli psychiatrzy i
psychologowie wykonuje ekspertyzy
dotyczące stanu psychicznego po
zleceniu sądów.

Szkolenie kwalifikacyjne biegłych sądowych
Centrum
ekspertyzy
sądowej
Dwupoziomowe
podwyszenie
kwalifikacji
eksperckiej
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