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POLSKIE TOWARZYSTWO BADAŃ POLIGRAFICZNYCH 
 

WNIOSEK  
o wpis na listę rekomendowanych przez Towarzystwo  

ekspertów z zakresu badań poligraficznych 
 

 Ja, niżej podpisany/a, proszę o udzielenie rekomendacji do prowadzenia badań 
poligraficznych w zakresie: 
 
[    ] badań dowodowych (evidentiary) w procesie karnym lub cywilnym; 
[    ] badań pozaprocesowych, w tym: kadrowych – przedzatrudnieniowych    
       (preemployment) i kontrolnych (screening); 
[    ] badań terapeutycznych (np. w ramach terapii przy zaburzeniach preferencji seksualnych,    

  uzależnieniach). 
 
* oznaczyć znakiem X właściwy zakres lub zakresy badań. 
 
 
Dane osobowe i kontaktowe 

1. Imię i nazwisko:...……………………………………………………………………………. 

2. Tytuł naukowy, stopień zawodowy:...……………………………………………………….. 

3. Data i miejsce urodzenia:……………………………...……………………………………... 

4. Adres zamieszkania (korespondencyjny):..……………….…………………………………. 

………………………………………………………………………………………………….. 

5. Telefon:...…………………………………………………………………………………….. 

6. E-mail:...……………………………………………………………………………………… 

 

Wykształcenie i doświadczenie zawodowe 

1. Ukończona uczelnia, wydział, kierunek, rok ukończenia:...………………………………..... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

2. Miejsce pracy:………………………………………………………………………………... 

3. Zajmowane stanowisko:……………………………………………………………………… 

4. Staż w prowadzeniu badań poligraficznych (w latach): …………………………………….. 
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5. Ukończone kursy specjalistyczne w zakresie badań poligraficznych (podmiot szkolący, 

data, liczba godzin szkoleniowych): 

………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………….. 

 

6. Inne szkolenia w dziedzinach powiązanych z wykonywanymi badaniami poligraficznymi: 

………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………….. 

 

7. Dyplomy, zaświadczenia, certyfikaty potwierdzające kwalifikacje zawodowe: 

………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………….. 



 3/4 

* Niekwestionowane, w innej drodze nabyte umiejętności prawidłowego przeprowadzania 

badań poligraficznych i interpretacji ich wyników (m.in. wybrane osiągnięcia zawodowe  

i naukowe, ważniejsze publikacje, członkostwo w organizacjach): 

…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………...……………………………………

……………………………………………………………..……………………………………

……………………………………………………………..……………………………………

……………………………………………………………..……………………………………

……………………………………………………………..……………………………………

……………………………………………………………..……………………………………

…………………………………………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………….. 

 

* Rekomendacje trzech Członków Towarzystwa (imię i nazwisko, podpis): 

1. …………………………………………………                    ………………………………... 

2. …………………………………………………                    ………………………………... 

3. …………………………………………………                    ………………………………... 

 

* wypełnić w przypadku braku ukończonych kursów specjalistycznych wskazanych w uchwale Komitetu 

Naukowego PTBP nr 1/2014 

 

 

 …………………………………….                     ……………………………….. 
                  (miejscowość, data)                                                                                  (podpis wnioskującego) 

 

 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Polskie Towarzystwo Badań Poligraficznych 

z siedzibą w Krakowie w celu realizacji procedury wpisu na listę rekomendowanych przez Towarzystwo 

ekspertów z zakresu badań poligraficznych, w tym – dla zapewnienia kontaktu ze mną drogą elektroniczną  

i publikacji danych dotyczących udzielenia rekomendacji na stronie internetowej Towarzystwa. 

 

……………………………………                    

          (podpis wnioskującego) 
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Uchwała Zarządu PTBP w przedmiocie wpisu na listę rekomendowanych przez Towarzystwo 

ekspertów z zakresu badań poligraficznych  

dnia……………………………………….. 

w kategorii badań: 

[    ] dowodowych w procesie karnym lub cywilnym; 
[    ] pozaprocesowych; 
[    ] terapeutycznych. 
 

Poświadczenie rekomendacji wydane dnia……………………………………………. 

Nr certyfikatu: …………………………… 

 

Odmowa udzielenia rekomendacji –   tak [     ]     nie [     ] 

Jeśli nastąpiła odmowa – w jakim zakresie: 

[    ] w całości 

[    ] częściowa* ………………………………………………………………………………… 

*wskazać kategorie badań 

 

Uzasadnienie ewentualnej odmowy: 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………. 
 

 

……………………………………………….                     

     (podpis Prezesa lub Sekretarza Zarządu PTBP) 

 


