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Uchwała Nr 6/2013 

Zebrania Założycielskiego  

Polskiego Towarzystwa Badań Poligraficznych z siedzibą w Krakowie  

z dnia 24 listopada 2013r.  

w sprawie procedury wpisu na listę rekomendowanych przez Towarzystwo  

ekspertów z zakresu badań poligraficznych  

 

Działając na podstawie § 10 Statutu Towarzystwa, Zebranie Założycielskie Polskiego 

Towarzystwa Badań Poligraficznych z siedzibą w Krakowie („Towarzystwo”), postanawia co 

następuje: 

 

§ 1.  

1. Zarząd Towarzystwa prowadzi listę rekomendowanych przez Towarzystwo ekspertów 

z zakresu badań poligraficznych i publikuje aktualne dane na stronie internetowej 

Towarzystwa. 

2. Rekomendacji udziela się ekspertom w kategoriach badań: w celach procesowych, 

pozaprocesowych i terapeutycznych. 

3. Rekomendacji udziela się ekspertom, którzy spełnią warunki określone w uchwale 

Komitetu Naukowego.  

4. Osobie wpisanej na listę rekomendowanych ekspertów wydaje się certyfikat, 

opatrzony pieczęcią. Wzór certyfikatu określa uchwała Zarządu. 

5. Wnioski zainteresowanych ekspertów rozpatruje Zarząd, wydając uchwałę o wpisie 

bądź odmowie wpisu na listę rekomendowanych przez Towarzystwo ekspertów.  

6. Zarząd obowiązany jest do podjęcia uchwały w przedmiocie wpisu bądź odmowy  

wpisu na listę rekomendowanych ekspertów, w terminie 30 dni od złożenia wniosku 

przez zainteresowanego. Zarząd podejmując uchwałę o odmowie wpisu na listę 

rekomendowanych ekspertów, obowiązany jest do jej uzasadnienia i doręczenia 

zainteresowanemu.  

7. Od uchwały Zarządu odmawiającej wpisu na listę rekomendowanych przez 

Towarzystwo ekspertów, wnioskodawcy przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania 

Członków. Odwołanie należy złożyć za pośrednictwem Zarządu w terminie 14 dni od 

powzięcia wiadomości o odmowie wpisu na listę rekomendowanych ekspertów. 

Uchwała w przedmiocie wniosku podejmowana jest przez najbliższe Walne Zebranie 

Członków po zasięgnięciu opinii Komitetu Naukowego. 

 

§ 2.  

1. Zarząd wykreśla członka z listy rekomendowanych ekspertów w przypadku: 

a. skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne. 

b. nieprzestrzegania standardów badań poligraficznych obowiązujących według 

wewnętrznych regulacji i uchwał Towarzystwa;  
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c. stwierdzenia rażącego naruszenia standardów etycznych; 

d. na wniosek osoby wpisanej na tę listę. 

2. Zarząd podejmuje uchwałę o wykreśleniu eksperta z listy rekomendowanych przez 

Towarzystwo ekspertów w przypadku wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 1 

lit. a z urzędu, a w przypadku okoliczności wskazanych w ust. 1 lit. b i c – z własnej 

inicjatywy lub na wniosek Komitetu ds. metodyki badań poligraficznych. 

3. Zarząd obowiązany jest do uzasadnienia uchwały o wykreśleniu z listy 

rekomendowanych ekspertów.  

 

§ 3.  

1. Od uchwały Zarządu w sprawie wykreślenia z listy rekomendowanych ekspertów, 

zainteresowanemu przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków. 

Odwołanie należy złożyć za pośrednictwem Zarządu w terminie 14 dni od powzięcia 

wiadomości o wykreśleniu z listy rekomendowanych ekspertów. Uchwała  

w przedmiocie wniosku podejmowana jest przez najbliższe Walne Zebranie Członków 

po zasięgnięciu opinii Komitetu Naukowego. 

2. Uchwała powzięta przez Walne Zebranie Członków w trybie określonym w ust. 1 jest 

ostateczna.  

3. Osoba skreślona z listy rekomendowanych ekspertów może ponownie ubiegać się  

o wpis po upływie 1 roku od podjęcia przez Zarząd uchwały w przedmiocie 

wykreślenia z listy rekomendowanych ekspertów. 

 

§ 4. 

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia. 

 


