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Uchwała nr 1/2014 

Komitetu Naukowego Polskiego Towarzystwa Badań Poligraficznych 

z dnia 17 marca 2014r. 

w sprawie określenia warunków wpisu na listę rekomendowanych przez Towarzystwo 

ekspertów z zakresu badań poligraficznych 

 

 

Działając na podstawie § 1 ust. 4 Uchwały nr 6/2013 Zebrania Założycielskiego Polskiego 

Towarzystwa Badań Poligraficznych z dnia 24 listopada 2013r., Komitet Naukowy PTBP 

określa następujące warunki uzyskania wpisu na listę rekomendowanych przez Towarzystwo 

ekspertów z zakresu badań poligraficznych: 

 

§1 

1. Rekomendacja polskiego Towarzystwa Badań Poligraficznych (zwanego dalej PTBP) 

jest poświadczeniem, że osoba rekomendowana posiada kwalifikacje do prowadzenia 

badań poligraficznych w określonym zakresie. 

2. O udzielenie rekomendacji może wystąpić zarówno członek PTBP, jak i osoba nie 

będąca jego członkiem. 

 

§2 

Rekomendacji udziela się w trzech zakresach badań: 

1. Badania w celach dowodowych w procesie karnym lub cywilnym; 

2. Badania pozaprocesowe: kadrowe – przedzatrudnieniowe (pre-employment), kontrolne 

(screening); 

3. Badania terapeutyczne. 

 

§3 

Rekomendację określoną w §2 pkt. 1 i pkt. 2 może otrzymać ten, kto spełnia następujące 

kryteria: 

1. Posiada wykształcenie wyższe, magisterskie; 

2. Ukończył kurs specjalistyczny i uzyskał stosowny certyfikat autoryzowany lub uznany 

przez American Polygraph Association (APA), albo ukończył równorzędny kurs 

organizowany lub autoryzowany przez PTBP, albo posiada niekwestionowane, nabyte 

w innej drodze umiejętności prawidłowego przeprowadzania badania poligraficznego  

i interpretacji jego wyników; 

3. Wykazuje nienaganną postawę moralną; 

4. Zobowiązuje się do przestrzegania kodeksu etyki poligrafera obowiązującego  

w PTBP; 

5. Fakt posiadania niekwestionowanych umiejętności nabytych w innej drodze, o których 

mowa w pkt. 2 wymaga wstępnego poświadczenia przez trzech członków 

zwyczajnych PTBP. 
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§4 

Rekomendację w zakresie opisanym w §2 pkt. 3 może uzyskać osoba, która spełnia 

wymagania opisane w  §3, a nadto:  

1. Ukończyła dodatkowe specjalistyczne przeszkolenie w zakresie badań poligraficznych 

w dziedzinie, której dotyczy terapia; 

2. Ma ukończone studia psychologiczne lub lekarskie i posiada uprawnienia 

psychoterapeuty albo przeszła specjalistyczne przeszkolenie; 

3. Za specjalistyczne przeszkolenie, o jakim mowa w pkt. 2, może być uznane zaliczenie 

na uczelni wyższej wykładu, konwersatorium lub ćwiczeń: z podstaw psychologii,  

z psychologii klinicznej lub  psychologii sądowej, a nadto z psychiatrii sądowej oraz 

seksuologii klinicznej lub seksuologii sądowej o łącznym wymiarze 120 godzin. 

 

§5 

1. Rekomendacji udziela się na okres lat 3. 

2. Dla przedłużenia rekomendacji wymagane jest ukończenie kursu doskonalenia 

zawodowego autoryzowanego przez APA lub PTBP.  

3. Komitet zamiast ukończenia kursu, może uznać wykonanie badań eksperymentalnych, 

których wyniki opublikowane zostały w czasopiśmie naukowym, a nadto czynny 

udział w warsztatach, konferencjach i seminariach naukowych. 

 

§6 

1. Fakt udzielenia rekomendacji jest poświadczony przez wydanie „poświadczenia 

rekomendacji”. 

2. Poświadczenie rekomendacji jest drukiem numerowanym, podpisanym przez Prezesa 

Zarządu oraz Przewodniczącego Komitetu Naukowego PTBP. 

3. Wzór „poświadczenia rekomendacji” stanowi załącznik do niniejszej Uchwały. 

 

§7 

1. Lista osób rekomendowanych jest prowadzona przez Zarząd PTBP i publikowana  

na stronie internetowej Towarzystwa. 

2. Lista osób rekomendowanych w zakresie badań w celach dowodowych w procesie 

karnym lub cywilnym jest wysyłana corocznie do: 

a. Prokuratora Generalnego; 

b. Wszystkich Prokuratur Apelacyjnych; 

c. Wszystkich Prokuratur Okręgowych; 

d. Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego; 

e. Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego; 

f. Komendanta Głównego Policji; 

g. Szefa Centralnego Biura Śledczego; 

h. Komendanta Straży Granicznej; 

i. Komendanta Głównego Żandarmerii Wojskowej; 

j. Komendantów wszystkich Komend Wojewódzkich Policji; 
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k. Prezesa Izby Karnej Sądu Najwyższego; 

l. Prezesa Izby Wojskowej Sądu Najwyższego; 

m. Prezesów wszystkich Sądów Apelacyjnych; 

n. Przewodniczących wszystkich Wydziałów Karnych Sądów Apelacyjnych; 

o. Prezesów wszystkich Sądów Okręgowych; 

p. Prezesa Naczelnej Rady Adwokackiej; 

q. Dziekanów wszystkich Okręgowych Rad Adwokackich; 

r. Dyrektora Instytutu Ekspertyz Sądowych; 

s. Dyrektora Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji. 

3. Lista osób rekomendowanych może być wysyłana do wszystkich gazet i czasopism 

prawniczych, a także do organizacji pozarządowych, zajmujących się naukami 

sądowymi (forensic sciences), w szczególności do Polskiego Towarzystwa Medycyny 

Sądowej i Kryminologii oraz do Polskiego Towarzystwa Kryminalistycznego. 

4. Na prośbę zainteresowanego, jego nazwisko może nie być ujawniane  

w upublicznianych spisach osób rekomendowanych. 

 

§8 

1. Nadzór nad przestrzeganiem standardów etycznych i reguł sztuki przez osoby 

rekomendowane należy do Komitetu ds. metodyki badań poligraficznych. 

2. Cofnięcie rekomendacji następuje automatycznie w przypadku skazania 

rekomendowanego za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego. 

3. Rekomendacja może być cofnięta przez Zarząd PTBP w przypadku skazania za 

przestępstwo nieumyślne ścigane z oskarżenia publicznego. 

4. Rekomendacja może być cofnięta przez Zarząd z urzędu lub na wniosek Komitetu 

Naukowego lub Komitetu ds. metodyki badań poligraficznych w przypadku 

naruszenia przez rekomendowanego reguł sztuki lub zasad etycznych.     

 

§9 

1. O uzyskanie rekomendacji osoba zainteresowana występuje z prośbą do Zarządu, 

który następnie kieruje sprawę do Komitetu Naukowego. 

2. Komitet rozpoznaje prośbę nie później niż w ciągu miesiąca od chwili, gdy sprawa 

została przekazana przez Zarząd do rozpoznania. 

3. Komitet może żądać od osoby ubiegającej się o rekomendację wszystkich 

dokumentów poświadczających spełnienie warunków o których mowa w §3 lub §4.  

Może też uzależnić udzielenie rekomendacji od osobistej rozmowy z zainteresowaną 

osobą, w czasie której może sprawdzić jej umiejętności i wiedzę w zakresie badań 

poligraficznych. 

4. Komitet, po rozpoznaniu sprawy, kieruje do Zarządu PTBP wniosek o udzielenie  

lub odmowę udzielenia rekomendacji. 

§10 

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. 

 


