STATUT POLSKIEGO TOWARZYSTWA BADAŃ POLIGRAFICZNYCH
- tekst jednolity, po zmianach uchwalonych w dniu 29 czerwca 2018r.
(sporządzony 22.12.2018)
Rozdział I
Postanowienia ogólne
§ 1.
POLSKIE TOWARZYSTWO BADAŃ POLIGRAFICZNYCH, zwane dalej
Towarzystwem, jest stowarzyszeniem założonym i działającym na podstawie
przepisów ustawy Prawo o stowarzyszeniach z 7 kwietnia 1989 roku (Dz. U. z 2011
nr 79, poz. 855 z późn. zm.) oraz na podstawie niniejszego statutu.
§ 2.
Towarzystwo posiada osobowość prawną.
§ 3.
1. Terenem działania Towarzystwa jest Rzeczpospolita Polska.
2. Dla realizacji celów statutowych Towarzystwo może prowadzić działania
na terenie innych państw, z poszanowaniem ich prawa.
§ 4.
Siedzibą Towarzystwa jest Warszawa.
§ 5.
Towarzystwo powołane jest na czas nieokreślony.
§ 6.
1. Towarzystwo opiera swoją działalność na pracy społecznej członków.
2. Do prowadzenia swych spraw Towarzystwo może zatrudniać pracowników.
3. Towarzystwo może używać w obrocie wyróżniającego je loga, zatwierdzonego
przez Walne Zebranie Członków.
§ 7.
Towarzystwo współpracuje z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi
organizacjami pozarządowymi i innymi instytucjami. Towarzystwo może pozostawać
członkiem tych organizacji na zasadach pełnej autonomii.
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Rozdział II
Cele i sposoby działania
§ 8.
1. Towarzystwo realizuje swoje statutowe cele. Ogólnym celem Towarzystwa jest
podnoszenie jakości prowadzenia badań poligraficznych w Polsce.
2. Celami Stowarzyszenia są:
a. rozwijanie zainteresowań i propagowanie wiedzy na temat badań
poligraficznych;
b. podnoszenie jakości prowadzenia badań poligraficznych w Polsce;
c. popularyzowanie jednolitych wysokich standardów dotyczących metodyki
badań poligraficznych;
d. ułatwianie wymiany doświadczeń pomiędzy osobami zainteresowanymi
problematyką badań poligraficznych;
e. czuwanie nad przestrzeganiem zasad etyki zawodowej;
f. upowszechnianie wiedzy o badaniach poligraficznych, w szczególności
wśród sędziów, prokuratorów, adwokatów, oficerów śledczych;
g. realizowanie – jako instytucja specjalistyczna – ekspertyz wymagających
wiadomości specjalnych w zakresie stosowania środków technicznych
(w tym poligrafu) mających na celu kontrolę nieświadomych reakcji
organizmu.
§ 9.
Towarzystwo realizuje swoje cele poprzez:
1. Opracowywanie i ogłaszanie standardów badań oraz zasad etyki zawodowej.
2. Organizowanie konferencji, warsztatów, szkoleń mających na celu kształcenie
nowych specjalistów i doskonalenie umiejętności zawodowych osób już
przeszkolonych w zakresie badań poligraficznych.
3. Wspieranie badań naukowych z zakresu badań poligraficznych.
4. Wspieranie prac legislacyjnych prowadzących do poszerzenia możliwości
stosowania badań poligraficznych w procedurach karnych, kadrowych i
terapeutycznych.
5. Udział w sympozjach i warsztatach z zakresu badań poligraficznych
organizowanych w Polsce i za granicą.
6. Działalność wydawniczą.
7. Sporządzanie ekspertyz i analiz związanych z badaniami poligraficznymi.
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§ 10.
1. Zarząd Towarzystwa prowadzi listę rekomendowanych przez Towarzystwo
ekspertów z zakresu badań poligraficznych i publikuje aktualne dane
na stronie internetowej Towarzystwa.
2. Procedura wpisu na listę, o której mowa w ust. 1 określona zostanie
w uchwale Walnego Zebrania Członków.
§ 11.
1. Towarzystwo nie prowadzi działalności gospodarczej.
2. Całkowity przychód organizacyjny z tytułu realizowanych przedsięwzięć
w postaci ekspertyz, analiz i szkoleń powinien być przeznaczony na pokrycie
kosztów osobowych, materiałowych i kancelaryjnych oraz kosztów podróży
służbowych powstałych w toku ich realizacji, a ewentualne pozostałe środki
z przychodu należy wydatkować na cele statutowe Towarzystwa.

Rozdział III
Członkowie Towarzystwa
§ 12.
Członkowie Towarzystwa dzielą się na:
a. zwyczajnych;
b. wspierających;
c. honorowych.
§ 13.
1. Członkami zwyczajnymi są osoby zakładające Towarzystwo, które posiadają
pełną zdolność do czynności prawnych oraz wszelkie prawa publiczne,
prowadziły dotychczas praktykę zawodową w zakresie badań poligraficznych lub
naukowo zajmują się tą problematyką.
2. Członkiem zwyczajnym może zostać każda osoba fizyczna, która posiada pełną
zdolność do czynności prawnych oraz wszelkie prawa publiczne, prowadziła
praktykę zawodową w zakresie badań poligraficznych lub naukowo zajmuje się tą
problematyką oraz która złoży pisemną deklarację, zawierającą rekomendację
dwóch członków zwyczajnych lub honorowych Towarzystwa.
3. Przyjęcia nowych członków dokonuje Zarząd, uchwałą podjętą na najbliższym
posiedzeniu.
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4. Cudzoziemcy niemający miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej
Polskiej mogą zostać członkami Towarzystwa na zasadach obowiązujących
obywateli polskich.
5. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub osoba prawna, wspierająca
działalność Towarzystwa finansowo, rzeczowo lub merytorycznie.
6. Status członka wspierającego uzyskuje się po złożeniu pisemnej deklaracji, na
podstawie uchwały Zarządu podjętej na najbliższym posiedzeniu.
7. Członkiem honorowym może być osoba fizyczna, szczególnie zasłużona w
działalności na rzecz realizacji celów Towarzystwa i jego rozwoju.
8. Status członka honorowego uzyskuje się po przyjęciu uchwały przez Walne
Zebranie na wniosek Zarządu albo co najmniej 5 członków Towarzystwa.
9. Jeżeli Statut używa określenia, członek albo członkostwo bez określenia na
kategorię, te przepisy Statutu znajdują zastosowanie do każdej kategorii
członków.
§ 14.
1. Członek zwyczajny ma prawo:
a. uczestniczyć w Walnym Zebraniu Członków zgodnie z postanowieniami
niniejszego Statutu;
b. wybierać i być wybieranym do władz Towarzystwa;
c. korzystać z dorobku i wszelkich form działalności Towarzystwa;
d. uczestniczyć w spotkaniach, wykładach, warsztatach i innych
przedsięwzięciach organizowanych przez Towarzystwo w zakresie, w jakim
pozwalać na to będą warunki techniczne;
e. zgłaszać wnioski co do działalności Towarzystwa.
2. Członek zwyczajny ma obowiązek:
a. aktywnego udziału w działalności Towarzystwa i realizacji jego celów;
b. uczestniczenia w Walnych Zebraniach Członków;
c. stosowania się do postanowień Statutu, Kodeksu Etyki i uchwał władz
Towarzystwa;
d. przestrzegania standardów badań poligraficznych;
e. terminowego opłacania składek członkowskich.
3. Członek honorowy posiada prawa określone w § 14 ust. 1 Statutu,
z zastrzeżeniem, że członek honorowy nie ma prawa wybierać władz
Towarzystwa (nie posiada czynnego prawa wyborczego), a nadto ciążą na nim
obowiązki określone w § 14 ust. 2 lit. a-d.
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§ 15.
1. Członkowie wspierający nie posiadają biernego oraz czynnego prawa
wyborczego, mogą jednak brać udział z głosem doradczym na zebraniach
statutowych władz Towarzystwa, poza tym posiadają takie prawa jak członkowie
zwyczajni.
2. Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych
świadczeń, przestrzegania Statutu oraz uchwał władz Towarzystwa.
3. Uchylono.
§ 16.
1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:
a. dobrowolnej, pisemnej rezygnacji z przynależności do Towarzystwa złożonej
na ręce Zarządu,
b. wykluczenia w drodze uchwały podjętej przez Zarząd:
i. z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek
członkowskich za okres przekraczający 1 rok,
ii. z powodu rażącego naruszenia zasad statutowych, nieprzestrzegania
postanowień i uchwał władz Towarzystwa,
iii. z powodu naruszenia dobrego imienia Towarzystwa,
iv. z powodu działania na szkodę Towarzystwa,
v.
z powodu braku przejawów aktywnej działalności na rzecz
Towarzystwa,
c. utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu,
d. utraty zdolności do czynności prawnych,
e. śmierci członka lub – w przypadku członka wspierającego - utraty osobowości
prawnej.
2. Od uchwały Zarządu w sprawie pozbawienia członkostwa w Stowarzyszeniu
przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków w terminie 14 dni od daty
doręczenia stosownej uchwały. Warunkiem przyjęcia odwołania do rozpatrzenia
oraz rozpoczęcia procedury odwoławczej jest uregulowanie wszelkich należności
względem Towarzystwa. Odwołanie jest rozpatrywane na najbliższym Walnym
Zebraniu Członków. Uchwała powinna być podjęta większością 2/3 głosów, w
obecności co najmniej połowy zwykłych członków Towarzystwa. Uchwała
Walnego Zebrania Członków jest ostateczna.
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Rozdział IV
Władze i struktura organizacyjna Towarzystwa
§ 17.
Władzami Towarzystwa są:
a. Walne Zebranie Członków;
b. Zarząd;
c. Komisja Rewizyjna;
Walne Zebranie Członków
§ 18.
1. Walne Zebranie Członków jest najwyższym organem Towarzystwa.
2. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

1.

2.

3.

1.

2.

§ 19.
Zwyczajne Walne Zebranie Członków powinno się odbyć w ciągu sześciu
miesięcy po upływie roku kalendarzowego, w celu m. in. rozpatrzenia
sprawozdania Zarządu i Komisji Rewizyjnej oraz oceny działalności
Towarzystwa.
Walne Zebranie Członków może podjąć uchwały nieprzewidziane w porządku
obrad jedynie w sytuacji, w której za wprowadzeniem nowych punktów do
porządku obrad opowie się co najmniej ¾ obecnych.
Walne Zebranie Członków obraduje według uchwalonego przez siebie
regulaminu obrad.
§ 20.
Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy,
na pisemny wniosek 1/5 ogólnej liczby członków zwyczajnych Towarzystwa
lub na pisemny wniosek Komisji Rewizyjnej.
W dwóch ostatnich przypadkach Zarząd winien zwołać Walne Zebranie
Członków w ciągu trzech tygodni od daty zgłoszenia wniosku. Jeżeli Walne
Zebranie Członków nie zostanie zwołane w terminie, prawo do jego zwołania
przysługuje 1/5 zwyczajnych członków Towarzystwa lub Komisji Rewizyjnej.

§ 21.
Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:
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1. określanie głównych kierunków działania i rozwoju Towarzystwa;
2. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej oraz
ocena działalności Towarzystwa;
3. udzielenie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej;
4. podejmowanie uchwał w sprawie zatwierdzenia regulaminu Zarządu oraz
Komisji Rewizyjnej;
5. podejmowanie uchwał w sprawach przedstawianych przez Zarząd, Komisję
Rewizyjną i członków Towarzystwa;
6. wybór i odwoływanie członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej;
7. wybór i odwołanie Przewodniczącego Komitetu Naukowego;
8. podejmowanie uchwały w sprawie rozwiązania Towarzystwa i przeznaczenia
jego majątku;
9. zmiana statutu Towarzystwa;
10. podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia członka honorowego;
11. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu, w tym w sprawach wykluczenia
członka ze Towarzystwa;
12. podejmowanie uchwał w sprawach zbywania nieruchomości Towarzystwa;
13. podejmowanie uchwał we wszystkich sprawach niezastrzeżonych do
kompetencji innych organów Towarzystwa.

1.

2.

3.
4.

§ 22.
W Walnym Zebraniu Członków mogą brać udział wszyscy członkowie
Towarzystwa. Członkowie zwyczajni są uprawnieni do wykonywania prawa głosu
osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo dla swej ważności powinno
zostać sporządzone na piśmie oraz powinno zostać dołączone do protokołu
Walnego Zebrania Członków.
O terminie i miejscu Zebrania i proponowanym porządku obrad Zarząd
zawiadomi listami poleconymi na 14 dni przed terminem Zebrania. Zamiast listem
poleconym, zawiadomienie może być wysłane pocztą elektroniczną, jeżeli
uprzednio członek wyraził na to pisemną zgodę, podając adres, na który
zawiadomienie powinno być wysłane.
Walne Zebranie Członków jest władne do podejmowania wiążących uchwał, gdy
uczestniczy w nim co najmniej 1/3 członków zwyczajnych Towarzystwa.
Jeżeli na Walnym Zebraniu Członków nie ma wymaganego kworum zwołuje się
je ponownie w drugim terminie nie później niż w ciągu miesiąca od dnia zwołania
pierwszego Walnego Zebrania Członków.

Strona 7 z 14

5. Walne Zebranie Członków zwołane w drugim terminie władne jest do
podejmowania wiążących uchwał, bez względu na liczbę uczestniczących w nim
członków.
§ 23.
1. Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają zwykłą większością głosów
oddanych, chyba że Statut stanowi inaczej. Uchwały podejmowane są
w głosowaniu jawnym, chyba że Walne Zebranie Członków zadecyduje
o głosowaniu tajnym.
2. Z obrad Walnego Zebrania Członków sporządzany jest protokół.
3. Bez odbycia Walnego Zebrania Członków mogą być powzięte uchwały, jeżeli
wszyscy członkowie Towarzystwa wyrażą zgodę na piśmie na postanowienia,
które mają być powzięte albo na głosowanie pisemne.
Zarząd

1.

2.

3.
4.
5.

§ 24.
W skład Zarządu wchodzi 5 osób wybieranych przez Walne Zebranie Członków
spośród członków Towarzystwa. Członkowie Zarządu nie otrzymują
wynagrodzenia za pełnienie funkcji. Na czele Zarządu stoi Prezes, którego
spośród członków Zarządu wybiera Walne Zebranie. Na pierwszym posiedzeniu
Zarząd wybiera spośród swoich członków Wiceprezesa, sekretarza i Skarbnika.
Kadencja członków Zarządu trwa 4 lata. Mandat do pełnienia funkcji wygasa z
dniem odbycia Walnego Zebrania Członków zatwierdzającego sprawozdanie
finansowe za pierwszy pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Zarządu,
wskutek śmierci, rezygnacji albo odwołania ze składu Zarządu.
Zarząd ma prawo uzupełnić w trakcie trwania kadencji swój skład nie więcej niż o
2/5 liczby osób pochodzących z wyboru
Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na
kwartał. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes.
Do kompetencji Zarządu należy:
a. kierowanie działalnością Towarzystwa i zarządzanie jego majątkiem oraz
reprezentowanie Towarzystwa na zewnątrz;
b. opracowywanie programów działalności i planów finansowych oraz
sprawozdań z ich wykonania;
c. realizowanie uchwał Walnego Zebrania Członków;
d. zwoływanie Walnego Zebrania Członków;
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e. przyjmowanie członków Towarzystwa oraz podejmowanie uchwał w sprawie
wykluczenia z Towarzystwa;
f. nabywanie w imieniu Towarzystwa praw i zaciąganie zobowiązań oraz
przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów;
g. powoływanie organów opiniodawczo – doradczych;
h. gromadzenie środków finansowych;
i. podejmowanie uchwał w sprawie ustalenia wysokości składki członkowskiej;
j. tworzenie komitetów i komisji stałych oraz doraźnych, innych niż określone
w § 30 Statutu.

1.

2.
3.
4.

§ 25.
Zarząd prowadzi sprawy Towarzystwa i reprezentuje je na zewnątrz. Wszyscy
członkowie Zarządu mają prawo i obowiązek wspólnego prowadzenia spraw
Towarzystwa, chyba że Statut stanowi inaczej.
Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej
połowy jego członków. W razie równości głosów rozstrzyga głos Prezesa.
Do składania oświadczeń woli w imieniu Towarzystwa uprawniony jest Prezes
samodzielnie, bądź dwoje członków Zarządu działających łącznie.
W umowach zawieranych z członkami Zarządu Towarzystwo reprezentuje
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, a w razie jego braku Sekretarz Komisji
Rewizyjnej.
Komisja Rewizyjna

§ 26.
1. Komisja Rewizyjna jest organem kontroli wewnętrznej Towarzystwa.
2. Komisja składa się z 3 do 5 osób wybieranych przez Walne Zebranie Członków
spośród członków Towarzystwa. Kadencja członków Komisji wynosi 4 lata.
Mandat członka Komisji Rewizyjnej wygasa z dniem odbycia Walnego Zebrania
Członków zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za pierwszy pełny rok
obrotowy pełnienia funkcji członka Komisji Rewizyjnej, w skutek śmierci,
rezygnacji albo odwołania go ze składu Komisji. Członkowie Komisji Rewizyjnej
nie mogą być jednocześnie Członkami Zarządu. Członkowie Komisji Rewizyjnej
nie otrzymują wynagrodzenia za pełnienie swoich funkcji.
3. Komisja Rewizyjna ma prawo uzupełnić w trakcie trwania kadencji swój skład
nie więcej niż o 1/3 liczby osób pochodzących z wyboru
4. Przewodniczący i Sekretarz Komisji Rewizyjnej powinni zostać wybrani
na pierwszym posiedzeniu Komisji Rewizyjnej.
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5. Do kompetencji Komisji należy:
a. kontrola całokształtu działalności Towarzystwa, a w szczególności gospodarki
finansowej Towarzystwa;
b. ocena pracy Zarządu, w tym corocznych sprawozdań i bilansu;
c. kontrola opłacania składek;
d. składanie sprawozdań na Walnym Zebraniu Członków z wraz z oceną
działalności Towarzystwa i Zarządu;
e. wnioskowanie do Walnego Zebrania Członków o udzielenie absolutorium
Zarządowi;
f. przedstawianie Zarządowi i Walnemu Zebraniu Członków uwag i wniosków
dotyczących działalności Towarzystwa,
g. wnioskowanie do Walnego Zebrania Członków o odwołanie Zarządu lub
poszczególnych członków Zarządu w przypadku ich bezczynności;
h. wnioskowanie do Zarządu o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania
Członków.
§ 27.
1. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się co najmniej 2 razy w roku.
Posiedzenia Komisji zwołuje Przewodniczący Komisji.
2. Członkowie Komisji Rewizyjnej maja prawo brać udział w posiedzeniach
Zarządu z głosem doradczym.
3. Uchwały Komisji zapadają zwykłą większością głosów przy obecności połowy
członków Komisji.

Jednostki terenowe (oddziały) Towarzystwa

1.
2.

3.
4.

5.

§ 27a.
Jednostkami terenowymi Towarzystwa są oddziały powoływane przez Zarząd
Towarzystwa na czas nieokreślony.
Do powołania oddziału wymagany jest wniosek co najmniej 5 osób
deklarujących przystąpienie do Towarzystwa lub będących już jego członkami
zwyczajnymi. Tworząc oddział, Zarząd Towarzystwa określa jego zasięg
terytorialny, siedzibę i profil działalności.
Ze względu na zasięg terytorialny oddziały mogą być centralne i regionalne.
Ze względu na profil działalności wyróżnia się następujące oddziały:
a) oddział naukowo-badawczy,
b) oddział szkoleń,
c) oddział analiz i ekspertyz sądowych.
Władzami oddziału są:
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a) Walne Zebranie Członków Oddziału,
b) Zespół Koordynatorów Oddziału,
c) Komisja Rewizyjna Oddziału.
6. Uchwały wszystkich władz oddziału Towarzystwa zapadają w głosowaniu
jawnym zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy
członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, a w drugim
terminie bez względu na liczbę obecnych członków.
7. Kadencja wszystkich wybieralnych władz oddziału Towarzystwa trwa 4 lata.
8. W razie, gdy skład władz oddziału Towarzystwa ulegnie zmniejszeniu
w czasie trwania kadencji uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze
kooptacji, dokonanej przez pozostałych członków organu, który uległ
zmniejszeniu. W trybie tym można powołać nie więcej niż połowę składu
organu.
9. Najwyższą władzą oddziału Towarzystwa jest Walne Zebranie Członków
Oddziału. Może być ono zwyczajne bądź nadzwyczajne.
a) zwyczajne Walne Zebrania Członków Oddziału zwołuje Główny
Koordynator raz w roku jako sprawozdawcze i co cztery lata jako
sprawozdawczo-wyborcze, zawiadamiając członków o jego terminie,
miejscu i proponowanym porządku obrad co najmniej na 14 dni przed
terminem Walnego Zebrania. Jeśli na zebraniu nie ma wymaganego
kworum zwołuje się zebranie w drugim terminie nie później niż w ciągu
miesiąca od dnia zwołania Walnego Zebrania Członków Oddziału.
b) nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Oddziału zwołuje Zespół
Koordynatorów: z własnej inicjatywy lub na żądanie Komisji Rewizyjnej
Oddziału, albo na wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków
zwyczajnych oddziału Towarzystwa.
10. Kompetencje Walnego Zebrania Członków Oddziału to:
a) uchwalanie głównych kierunków działalności oddziału,
b) wybieranie delegatów oddziału na Walne Zebranie Członków
Towarzystwa,
c) wybieranie i odwoływanie władz oddziału,
d) wnioskowanie do Zarządu Towarzystwa o podjęcie uchwały
w przedmiocie nadania oddziałowi osobowości prawnej,
e) udzielanie absolutorium Zespołowi Koordynatorów oddziału,
f) zabieranie głosu w sprawach ważnych dla całego Towarzystwa,
g) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zespołu Koordynatorów oddziału,
h) podejmowanie uchwał w sprawach rozwiązania się oddziału Towarzystwa.
11. Zespół Koordynatorów Oddziału składa się z 2 do 5 członków, spośród
których
na pierwszym posiedzeniu wybiera się Głównego Koordynatora Oddziału.
12. Posiedzenia Zespołu Koordynatorów Oddziału odbywają się w miarę potrzeb,
nie rzadziej jednak niż raz na sześć miesięcy.
13. Kompetencje Zespołu Koordynatorów Oddziału to:
a) kierowanie bieżącą pracą oddziału Towarzystwa,
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b) realizacja uchwał Walnego Zebrania Członków Oddziału i Walnego
Zebrania Członków Towarzystwa,
c) sprawowanie zarządu nad majątkiem oddziału Towarzystwa,
d) zwoływanie Walnego Zebrania Członków Oddziału,
e) przyjmowanie i wykluczanie członków oddziału Towarzystwa,
f) reprezentowanie oddziału Towarzystwa na zewnątrz i działanie w jego
imieniu,
g) zgłaszanie informacji o zmianie władz oddziału do Zarządu Towarzystwa.
14. Komisja Rewizyjna Oddziału jest niezależnym od Zespołu Koordynatorów
Oddziału organem oddziału Towarzystwa powołanym do sprawowania
kontroli nad jego działalnością.
15. Komisja Rewizyjna Oddziału składa się z 2 do 3 osób – w tym
przewodniczącego wybieranego na pierwszym posiedzeniu komisji.
16. Kompetencje Komisji Rewizyjnej Oddziału to:
a) kontrola całokształtu działalności oddziału Towarzystwa,
b) ocena pracy Zespołu Koordynatorów Oddziału – w tym corocznych
sprawozdań,
c) składanie sprawozdań na Walnym Zebraniu Oddziału wraz z oceną
działalności oddziału Towarzystwa i Zespołu Koordynatorów Oddziału,
d) wnioskowanie do Walnego Zebrania Członków Oddziału o udzielenie
lub nieudzielenie absolutorium Zespołowi Koordynatorów Oddziału,
e) wnioskowanie o odwołanie Zespołu Koordynatorów Oddziału lub
poszczególnych członków tego zespołu w razie ich bezczynności
lub działań sprzecznych z celami statutowymi Towarzystwa,
f) wnioskowanie o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków
Oddziału,
g) wnioskowanie do Walnego Zebrania Członków Oddziału o rozwiązanie
oddziału Towarzystwa.
17. Oddziały Towarzystwa mogą posiadać osobowość prawną. Uchwałę
w sprawie nadania oddziałowi Towarzystwa osobowości prawnej podejmuje na wniosek Walnego Zebrania Członków Oddziału - Zarząd Towarzystwa
kwalifikowaną większością 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy
członków uprawnionych do głosowania. Zarząd Towarzystwa składa wniosek
o wpis oddziału w Krajowym Rejestrze Sądowym.
18. W przypadku uzyskania osobowości prawnej przez oddział - do składania
oświadczeń woli w imieniu oddziału Towarzystwa uprawniony jest
samodzielnie Główny Koordynator Oddziału. Zaciągnięcie zobowiązania
o charakterze majątkowym wymaga pisemnego upoważnienia Prezesa
Zarządu Towarzystwa.
19. W umowach zawieranych z członkami Zespołu Koordynatorów Oddziału,
oddział reprezentuje przewodniczący Komisji Rewizyjnej Oddziału.
20. Na majątek oddziału posiadającego osobowość prawną mogą składać się:
wpływy i dochody z własnej działalności wynikającej z celów określonych
w Statucie Towarzystwa; środki pochodzące z ofiarności publicznej; dotacje
i subwencje; darowizny, zapisy i spadki; dochody z majątku oddziału
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Towarzystwa; ruchomości i nieruchomości otrzymane lub nabyte w związku
z działalnością oddziału Towarzystwa.
21. Zarząd Towarzystwa ma prawo nie wyrazić zgody na przeprowadzenie przez
oddział działań niezgodnych z celami statutowymi Towarzystwa lub takich,
które zdaniem Zarządu Towarzystwa mogą zaszkodzić wizerunkowi
Towarzystwa.
22. W przypadku, gdy działalność oddziału wykazuje rażące lub uporczywe
naruszanie przepisów prawa lub statutu Towarzystwa, Zarząd Towarzystwa
może podjąć uchwałę o powołaniu zarządu komisarycznego w oddziale.
Zarząd komisaryczny powołuje się na okres niezbędny do usunięcia
nieprawidłowości, nie dłużej jednak niż 12 miesięcy. Uchwała o powołaniu
zarządu komisarycznego określa sposób reprezentowania oddziału przez ten
zarząd.
23. Uchwałę o likwidacji oddziału Towarzystwa podejmuje Zarząd Towarzystwa
kwalifikowaną większością 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy
członków uprawnionych do głosowania. Zarząd Towarzystwa składa wniosek
o wykreślenie oddziału z Krajowego Rejestru Sądowego.
24. W uchwale o likwidacji oddziału Towarzystwa określa się sposób likwidacji.
Majątek pozostały po likwidacji oddziału pozostaje majątkiem Towarzystwa.

Rozdział V
Komitety i komisje tematyczne
§ 28.
Towarzystwo może tworzyć komisje i komitety stałe lub doraźne, do rozwiązania
konkretnego problemu.
§ 29.
Komitety i komisje stałe oraz doraźne, inne niż określone w § 30, tworzy Zarząd.
§ 30.
1. Mocą niniejszego Statutu powołuje się Komitet Naukowy, Komitet ds.
metodyki badań poligraficznych oraz Komitet Prawny.
2. Zasady wyboru członków Komitetów określonych w ust. 1 oraz zasady ich
funkcjonowania określa uchwała Walnego Zebrania Członków.
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Rozdział VI
Środki finansowe i majątek Towarzystwa
§ 31.
1. Na majątek i inne środki finansowe Towarzystwa składają się:
a. składki członkowskie;
b. wpływy i dochody z własnej działalności statutowej;
c. środki pochodzące z ofiarności publicznej;
d. dotacje i subwencje;
e. darowizny, zapisy i spadki;
f. dochody z majątku Towarzystwa.
2. Majątek Towarzystwa stanowią również ruchomości, nieruchomości, prawa
majątkowe, udziały, papiery wartościowe, środki pieniężne otrzymane lub nabyte
w czasie działalności Towarzystwa.

Rozdział VII
Zmiana statutu i rozwiązanie Towarzystwa
§ 32.
Zmianę statutu uchwala Walne Zebranie Członków większością 2/3 głosów
w obecności co najmniej połowy członków zwyczajnych.
§ 33.
1. Uchwałę w przedmiocie likwidacji Towarzystwa podejmuje Walne Zebranie
Członków większością 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy członków
zwyczajnych.
2. W uchwale o likwidacji Towarzystwa Walne Zebranie Członków określa sposób
likwidacji oraz przeznaczenie majątku Towarzystwa pozostałego po likwidacji.
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