
                                                                                                             
 

Współfinansowano ze środków – Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest 
Minister Sprawiedliwości 

 

 

Remont i wyposażenie Zakładu Medycyny Sądowej – Referencyjnego Ośrodka 

Uniwersytetu Opolskiego  

Zadanie współfinansowane ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest 

Minister Sprawiedliwości. 

Numer umowy: DSRiN-I-7211-110/18 z dnia 17 maja 2018 r. 

Planowany okres realizacji: 01.03.2018 – 31.12.2018 

Kwota dotacji Ministerstwa Sprawiedliwości: 1 000 000,00 zł 

Całkowita wartość zadania: 3 097 887,01 zł 

Miejsce realizacji zadania: teren Województwa Opolskiego, siedziba Uniwersyteckiego Szpitala 

Klinicznego w Opolu (USK) przy ul. Witosa 26 w Opolu 

Najważniejsze informacje: realizacja zadania zakłada remont i modernizację wraz z doposażeniem 

obecnego Zakładu Medycyny Sądowej i przekształcenie/ przeorganizowanie go w Zakład Medycyny 

Sądowej – Referencyjny Ośrodek Uniwersytetu Opolskiego (ZMS – ROUO). Utworzenie ośrodka jest 

przedsięwzięciem kliniczno-szkoleniowym Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego i Uniwersytetu 

Opolskiego, związanym z działalnością prowadzoną na terenie Szpitala. ZMS - ROUO prowadzić 

będzie działania na rzecz osób pokrzywdzonych przestępstwem oraz osób im najbliższych, w celu 

wsparcia i rozwoju systemu pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem, a także 

przeciwdziałanie przyczynom przestępczości. 

Działalność ośrodka: 

1. Działalność opiniodawcza medyczno-sądowa, w szczególności: badania osób 

pokrzywdzonych; badania w przypadkach przestępstw seksualnych; badania podejrzanych i 

skazanych i ocena ich zdolności do uczestniczenia w czynnościach procesowych i odbywania 

kary; wydawanie opinii w zakresie oceny obrażeń ciała i stanu zdrowia dla celów 

postępowania karnego i cywilnego na zlecenie instytucji; opiniowanie sądowo-lekarskie na 

podstawie akt postępowania na zlecenie organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości; 

opiniowanie w sprawach zespołu dziecka maltretowanego, pornografii małoletnich; badania 

płynów ustrojowych na zawartość alkoholu etylowego i alkoholi niekonsumpcyjnych; badania 

krwi na zawartość hemoglobiny tlenkowęglowej; wykonywanie ekspertyz toksykologicznych 

związanych z detekcją, identyfikacją i określaniem ilościowym trucizn, środków odurzających 

i psychoaktywnych w materiale biologicznym, pochodzącym od osób żywych i ze zwłok oraz 

w dowodach rzeczowych. 
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2. Realizacja zadań związanych z ochroną interesów osób pokrzywdzonych przestępstwem, a 

także wykrywaniem i zapobieganiem przestępczości oraz likwidacją skutków pokrzywdzenia 

przestępstwem. 

3. Organizowanie oraz przeprowadzanie akcji i przedsięwzięć informacyjnych: organizowanie i 

zlecanie badań naukowych i prac rozwojowych dotyczących sytuacji oraz potrzeb osób 

pokrzywdzonych przestępstwem, świadków lub osób skazanych oraz przyczyn i 

uwarunkowań przestępczości oraz jej zapobieganiu. 


