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Jednostki badawcze wspomogą policję

24 września posłowie niemal jednogłośnie poprawili ustawę o policji.
Nowelizacja ta dotyczy przepisów o jednostkach badawczo-rozwojowych, które wchodzą w skład
policji. Mają się one zająć nie tylko działalnością naukową (np. kryminalistyką czy daktyloskopią), ale
i wykrywczą.
Wszystko po to, by w dobie rozwijającej się nauki praktycznie wesprzeć policję w walce
o bezpieczeństwo. Jak? Poprzez usprawnienie procesów wykrywczych i dowodowych. Posłowie liczą
także na dobrą współpracę międzynarodową, a głównie na wymianę danych daktyloskopijnych
i wyników analizy DNA.
Zgodnie z nowelizacją jednostka badawczo-rozwojowa funkcjonująca w policji prócz działalności
naukowej będzie mogła również realizować dotychczasowe ustawowe zadania policji, np. zbieranie
dowodów. Dziś jest to w praktyce niemożliwe. Powód? Nie wiadomo, kto ma wyłożyć pieniądze na
bieżącą działalność takiej.
Niebawem ma się to zmienić, i to nie tylko ze względu na szybki rozwój wszelkich dziedzin nauki
i techniki.
Nowelizacja trafi teraz do Senatu.
Rzeczpospolita
http://laboratoria.net/aktualnosci/4908.html
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Jak koronawirus wpływa na Polaków
Z badań opinii i rynku przeprowadzonych w ostatnim czasie wyłania się bardzo ciekawy obraz życia
społecznego w czasach zarazy.
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Fizycy pokazują, jak splątać cząstki, które nie
miały ze sobą kontaktu
Polscy fizycy pokazali, jak wytworzyć dowolny typ splątania dla cząstek, które nigdy się nie spotkały.
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Naukowcy opracowali nową metodę
poszukiwania fal grawitacyjnych
W jego składzie znalazł się badacz z Centrum Astronomicznego Mikołaja Kopernika PAN.
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Jakie drzewa najlepiej sadzić, żeby walczyć z
zanieczyszczeniem...
Które gatunki drzew najlepiej niwelują zanieczyszczenia powietrza przy drogach?
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Pracownicy i studenci Politechniki

Wrocławskiej produkują przyłbice
Dzięki wykorzystaniu technologii druku 3D na Wydziale Mechanicznym wytwarzane są m.in.
przyłbice ochronne.
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Jest kilka modeli rozwoju epidemii w Polsce
Mówienie dziś o tym, jak rozwinie się w Polsce epidemia to trochę wróżenie z fusów, można za to
wskazać kilka modeli takiego rozwoju .
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Akcja "Studenci Uczniom" - bezpłatne
korepetycje online
Uczniowie, którzy - wobec braku zajęć w szkołach - nie radzą sobie z nauką, mogą liczyć na wsparcie
starszych kolegów.
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Więcej wizyt u psychiatry czy psychologa, to

mniej śmierci
Badanie wykazało, że 41 proc. młodych ludzi, którzy popełnili samobójstwo miało w ostatnich 6
miesiącach postawioną diagnozę.
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