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Opis projektu: 

Projekt AFORE dotyczy rozszerzenia i udoskonalenia akredytacji laboratoriów kryminalistycznych  

w Europie na zgodność z normami ISO 17025 oraz 17020. 

CLKP jest zaangażowane w zadania pakietu prac WP2 pt. "Opracowanie europejskiego modelu 

akredytacji dla czynności podejmowanych na miejscu zdarzenia". Oględziny i zabezpieczanie śladów 

kryminalistycznych to etapy o kardynalnym znaczeniu dla badań prowadzonych w laboratorium  

i całego procesu. W Europie istnieje zaledwie kilka podmiotów posiadających akredytację, która 

obejmuje swoim zakresem kryminalistyczne badanie miejsca zdarzenia. Opracowanie systemu 

zarządzania jakością jest niezbędne do zapewnienia rzetelności całego procesu. Poprzez akredytację 

dostawcy usług kryminalistycznych mogą odnieść się do kompetencji personelu, a także wzmocnić 

zaufanie wymiaru sprawiedliwości do organów postępowania przygotowawczego. Celem projektu 

jest opracowanie europejskiego modelu akredytacji procesu oględzin na miejscu zdarzenia, w celu 

spełnienia wymogów normy ISO 17020, wsparcie instytucjonalne w procesie wdrażania  

i utrzymywania systemów zarządzania jakością na miejscu zdarzenia, przeprowadzenie pilotażowego 

wdrożenia akredytacji na zgodność z normą ISO 17020 w wybranych krajach, przegląd i promowanie 

wiedzy nt. istniejących norm i standardów, m.in. na forum grupy roboczej ENFSI „Miejsce zdarzenia”, 

zwiększenie świadomości instytucji akredytacyjnych (European Co-Operation for Accreditation – EA) 

na temat znaczenia czynności podejmowanych przez techników kryminalistyki w procesie 

dochodzeniowo-śledczym, wykazanie istotności aspektów zapewnienia jakości dla podmiotów 

policyjnych. Efektem końcowym będzie opracowanie Podręcznika Najlepszej Praktyki nt. uzyskania 

akredytacji na zgodność z ISO 17020 w procesie badania miejsca zdarzenia. 


