
 

 

 

 

 

 

 

 

DOZ.0101.18.2022 

 

Zarządzenie Nr R.Z.0211.56.2022 

Rektora 

Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie 

z dnia 1 września 2022 roku 

 

 

w sprawie: utworzenia Ośrodka Kryminalistyki i Nauk Sądowych w Instytucie Prawa  

i Ekonomii Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej 

w Krakowie 

 

 

Działając na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie 

wyższym i nauce (tj. Dz.U. z 2022 r., poz. 574) zgodnie z § 16 ust. 5, w zw. z § 39 ust. 1  

pkt. 1) ppkt d) oraz § 49a ust. 1-2 Statutu Uczelni zarządzam, co następuje: 

 

§ 1 

1. W strukturze Instytutu Prawa i Ekonomii Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji 

Edukacji Narodowej w Krakowie tworzy się Ośrodek Kryminalistyki i Nauk Sądowych 

(OKiNS), zwany dalej „Ośrodkiem”. 

2. Regulamin Ośrodka, o którym mowa w § 1, określający między innymi zadania oraz źródła 

finansowania jego działalności, stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.  

 

§ 2 

Dyrektor Ośrodka, o którym mowa w § 1, zostanie powołany zgodnie z § 49a ust. 3 Statutu 

Uczelni. 

 

§ 3 

W związku z zapisami w § 1 zmianie ulega Regulamin Organizacyjny. 

§ 4 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

   R e k t o r 

       Prof. dr hab. Piotr Borek  



Załącznik nr 1 do zarządzenia Rektora nr R.Z.0211.56.2022 
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Regulamin 

Ośrodka Kryminalistyki i Nauk Sądowych 

 

Dział I. Postanowienia ogólne 

 

§ 1 

1. Ośrodek Kryminalistyki i Nauk Sądowych, zwany dalej „Ośrodkiem”, jest jednostką 

organizacyjną działającą w strukturze Instytutu Prawa i Ekonomii Uniwersytetu 

Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, zwanego dalej: 

„Uniwersytetem Pedagogicznym” lub „Uczelnią”. 

2. Oficjalna nazwa Ośrodka w języku angielskim brzmi: Center of Forensics and Forensic 

Sciences. 

3. Ośrodek tworzy, przekształca i likwiduje Rektor. 

4. Podstawę działalności Ośrodka stanowi Statut Uczelni oraz niniejszy Regulamin. 

5. Ośrodek używa pieczęci podłużnej z podaniem nazwy i adresu. 

6. Ośrodek może używać własnego znaku (logotypu) oraz posiadać własną stronę 

internetową, prowadzoną w ramach systemu informatycznego Uczelni. 

7. Siedziba Ośrodka znajduje się w Instytucie Prawa i Ekonomii Uniwersytetu 

Pedagogicznego. 

 

§ 2 

Ośrodek korzysta z bazy infrastrukturalnej Uniwersytetu, przede wszystkim Instytutu Prawa  

i Ekonomii, na zasadach obowiązujących w Uniwersytecie Pedagogicznym. 

 

Dział II. Cele i zadania Ośrodka 

 

§ 3 

1. Ośrodek jest jednostką powołaną do prowadzenia działalności badawczej. 

2. Głównym celem działalności Ośrodka jest prowadzenie badań naukowych z zakresu 

kryminalistyki, a także kryminologii, wiktymologii oraz innych nauk sądowych. 

3. Do innych celów działalności Ośrodka należy także: 

1) wzmacnianie umiędzynarodowienia prowadzonej w Uczelni działalności naukowej 

w obszarze kryminalistyki, kryminologii, wiktymologii oraz innych nauk 

sądowych, w tym budowanie potencjału naukowego pozwalającego na udział  

w międzynarodowych programach badawczych, 

2) wspieranie rozwoju infrastruktury badawczej Instytutu Prawa i Ekonomii, 

3) wspieranie działalności badawczej studentów, doktorantów i młodych naukowców 

oraz rozwoju naukowego pracowników Uczelni prowadzących działalność 

naukową w obszarze kryminalistyki, kryminologii, wiktymologii i innych nauk 

sądowych, 

4) wspieranie doskonalenia kompetencji badawczych pracowników Uczelni  

i doktorantów prowadzących działalność naukową w obszarze kryminalistyki, 

kryminologii, wiktymologii oraz innych nauk sądowych, a także studentów 

działających w kołach naukowych, 

5) popularyzowanie wiedzy z zakresu kryminalistyki, kryminologii, wiktymologii 

oraz innych nauk sądowych, 

6) organizowanie kongresów, konferencji, seminariów i innych wydarzeń naukowych 

z zakresu kryminalistyki, kryminologii, wiktymologii i innych nauk sądowych, 
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7) współpraca z organami, instytucjami i służbami odpowiedzialnymi za wykrywanie 

i zwalczanie przestępczości. 

 

§ 4 

Do osiągania celów działalności Ośrodka służy m.in.: 

1) realizowanie projektów naukowo-badawczych i badawczo-rozwojowych, 

2) publikowanie prac naukowych, 

3) aktywny udział członków Ośrodka w kongresach, konferencjach, seminariach  

i innych wydarzeniach naukowych, 

4) uczestnictwo w wydarzeniach popularyzujących wyniki badań i wiedzę naukową 

oraz udział w ich organizowaniu, 

5) prowadzenie działalności szkoleniowej, doradczej, eksperckiej i analitycznej, 

6) odbywanie wizyt studyjnych i staży badawczych w krajowych i zagranicznych 

ośrodkach naukowych, 

7) udział w organizowaniu działalności naukowej prowadzonej w Uczelni 

przez badaczy zagranicznych w roli profesorów wizytujących oraz osoby 

odbywające staże podoktorskie i wizyty studyjne. 

 

Dział III. Struktura organizacyjna 

 

§ 5 

1. Działalnością Ośrodka kieruje Dyrektor Ośrodka, powoływany przez Rektora. 

2. Dyrektorem Ośrodka może być pracownik badawczy lub badawczo-dydaktyczny, 

posiadający co najmniej stopień naukowy doktora habilitowanego, specjalizujący się  

w postępowaniu karnym, kryminalistyce, kryminologii lub innych naukach sądowych, 

zatrudniony w Instytucie Prawa i Ekonomii Uniwersytetu Pedagogicznego. 

3. Na wniosek Dyrektora Ośrodka, za zgodą Dyrektora Instytutu Prawa i Ekonomii, Rektor 

może utworzyć w Ośrodku inne stanowiska funkcyjne i pracownicze. 

4. Organem opiniodawczo-doradczym Ośrodka jest Rada Naukowa.. 

5. Dyrekcja Instytutu Prawa i Ekonomii sprawuje nadzór merytoryczny, organizacyjny 

i finansowy nad działalnością Ośrodka. 

6. Bieżącą obsługę administracyjną Ośrodka zapewnia sekretariat Instytutu Prawa  

i Ekonomii. 

 

Dział IV. Odpowiedzialność, zadania i uprawnienia Dyrektora Ośrodka 

 

§ 6 

Dyrektor Ośrodka: 

1. Planuje i nadzoruje realizację działań Ośrodka. 

2. Reprezentuje Ośrodek na zewnątrz, w granicach udzielonych przez Rektora 

pełnomocnictw. 

3. Kieruje bieżącymi sprawami Ośrodka. 

4. Planuje i realizuje politykę finansową Ośrodka, w tym pozyskiwanie środków ze źródeł 

zewnętrznych i wewnętrznych w uzgodnieniu z Dyrektorem Instytutu 

5. Wnioskuje do Dyrektora Instytutu Prawa i Ekonomii o zatrudnienie pracowników 

oraz o przydzielanie pracowników etatowych Instytutu Prawa i Ekonomii do pracy  

na rzecz Ośrodka. 

6. Wnioskuje do Rektora o powołanie i odwołanie członków Ośrodka. 

7. Powołuje i odwołuje członków Rady Naukowej w uzgodnieniu z Dyrektorem Instytutu 

Prawa i Ekonomii. 
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8. Zwołuje posiedzenia Rady Naukowej i przewodniczy jej obradom. 

9. Odpowiada za jakość badań naukowych i innych działań prowadzonych w Ośrodku. 

10. Odpowiada przed Dyrektorem Instytutu Prawa i Ekonomii za efektywne zarządzanie 

Ośrodkiem prowadzące do osiągniecia zamierzonych celów. 

11. Przedkłada Dyrektorowi Instytutu coroczne sprawozdanie z działalności Ośrodka, 

w terminie do 1 marca roku następnego. 

12. Dba o wizerunek Ośrodka i troszczy się o jego rozwój. 

 

Dział V. Członkowie Ośrodka 

 

§ 7 

W skład Ośrodka wchodzą osoby powołane przez Rektora na wniosek Dyrektora Ośrodka  

w uzgodnieniu z Dyrektorem Instytutu Prawa i Ekonomii. Oprócz nauczycieli akademickich 

zatrudnionych w Uniwersytecie Pedagogicznym członkami Ośrodka mogą być także: 

1) nauczyciele akademiccy i pracownicy instytucji naukowych zatrudnieni 

poza Uniwersytetem Pedagogicznym, 

2) eksperci i doświadczeni praktycy, 

3) studenci i doktoranci Uniwersytetu Pedagogicznego oraz innych polskich i zagranicznych 

ośrodków naukowo-badawczych. 

 

Dział VI. Rada Naukowa 

 

§ 8 

1. Rada Naukowa jest organem opiniodawczo-doradczym, wskazującym kierunki 

działalności naukowo-badawczej prowadzonej przez Ośrodek i oceniającym jego efekty. 

2. W skład Rady Naukowej wchodzą eksperci krajowi i zagraniczni z ośrodków, instytucji  

i organizacji naukowych oraz podmiotów z otoczenia społeczno-gospodarczego Uczelni, 

których działalność jest związana z zakresem działania Ośrodka. 

3. Członków Rady Naukowej powołuje Dyrektor Ośrodka w uzgodnieniu z Dyrektorem 

Instytutu Prawa i Ekonomii. 

4. Rada Naukowa liczy nie więcej niż 10 osób. 

5. Posiedzenia Rady Naukowej odbywają się nie rzadziej niż 1 raz w ciągu roku. Dopuszcza 

się możliwość odbywania posiedzeń w formie zdalnej. 

6. Uchwały Rady Naukowej podejmowane są zwykłą większością głosów. 

7. Do głównych zadań Rady Naukowej należy: 

1) opracowywanie propozycji kierunków działalności i form aktywności Ośrodka, 

2) wsparcie Ośrodka w pozyskiwaniu partnerów do współpracy naukowej, 

3) doradztwo w sprawie wyboru czasopism do publikowania opracowywanych  

w Ośrodku publikacji naukowych i konkursów grantowych do aplikowania  

o finansowanie projektów badawczych, 

4) sporządzanie recenzji wewnętrznych przygotowywanych w Ośrodku wniosków 

grantowych i manuskryptów prac naukowych, 

5) opiniowanie planów działania Ośrodka i sprawozdań z jego z działalności. 

 

Dział VII. Finansowanie 

 

§ 9 

1. Środki finansowe na działalność i funkcjonowanie Ośrodka mogą w szczególności 

pochodzić: 

1) ze środków z Puli Prorektora ds. Nauki, 
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2) ze środków przyznawanych z programu działań wspierających doskonałość 

naukową pracowników badawczych i badawczo-dydaktycznych Uczelni w ramach 

programu „Inicjatywa doskonałości – uczelnia badawcza” (IDUB),  

3) z dotacji i grantów krajowych oraz zagranicznych, przeznaczonych na rozwijanie  

i utrzymanie infrastruktury badawczej, projektów naukowo-badawczych, 

badawczo-rozwojowych, wdrożeniowych, wydawniczych, edukacyjnych i innych 

działań prowadzonych przez Ośrodek, 

4) z przychodów uzyskiwanych z organizacji konferencji, sympozjów, i seminariów 

naukowych, 

5) z prowadzonych odpłatnie kursów, warsztatów, szkoleń oraz innych form 

działalności szkoleniowo-edukacyjnej, 

6) ze świadczonych odpłatnie na rzecz innych podmiotów usług naukowo-

badawczych, doradczych i eksperckich. 

2. Działalność Ośrodka może być dofinansowana ze środków pozabudżetowych Instytutu 

Prawa i Ekonomii. 

3. Decyzje w sprawie rozporządzania środkami finansowymi Ośrodka podejmuje jego 

Dyrektor w porozumieniu z Dyrekcją Instytutu Prawa i Ekonomii. 

4. Dokumenty finansowe zatwierdza Dyrektor Instytutu Prawa i Ekonomii. 

5. Działalność Ośrodka rozliczana jest w ramach Instytutu Prawa i Ekonomii. Wyniki 

finansowe z działalności prowadzonej przez Ośrodek składają się na wynik finansowy 

Instytutu Prawa i Ekonomii. 

6. Nie prowadzi się wyodrębnionej ewidencji księgowej dla potrzeb Ośrodka. 

 

Dział VIII. Postanowienia końcowe 

 

§ 10 

1. W kwestiach nieujętych w niniejszym regulaminie decyzje podejmuje Dyrektor Ośrodka  

w porozumieniu z Dyrektorem Instytutu Prawa i Ekonomii. 

2. Zmian w Regulaminie Ośrodka dokonuje się w trybie określonym w Statucie Uczelni. 


