STATUT POLSKIEGO TOWARZYSTWA BADA Ń POLIGRAFICZNYCH
Rozdział I
Postanowienia ogólne
§ 1.
POLSKIE TOWARZYSTWO BADA Ń POLIGRAFICZNYCH, zwane dalej Towarzystwem,
jest Stowarzyszeniem zał ożonym i dział ającym na podstawie przepisów ustawy Prawo o
stowarzyszeniach z 7 kwietnia 1989 roku (tekst jednolity Dz. U. z 2011 r. Nr 79, poz. 855 z
późn. zm.) oraz na podstawie niniejszego statutu.

§ 2.
Towarzystwo posiada osobowość prawną.
§ 3.
1. Terenem dział ania Towarzystwa jest Rzeczpospolita Polska.
2. Dla realizacji celów statutowych Towarzystwo może prowadzić dział ania na
terenie innych państw, z poszanowaniem ich prawa.
§ 4.
Siedzibą Towarzystwa jest Kraków.
§ 5.
Towarzystwo powoł ane jest na czas nieokreślony.
§ 6.
1. Towarzystwo opiera swoją dział alność na pracy społ ecznej czł onków.
2. Do prowadzenia swych spraw Towarzystwo może zatrudniać pracowników.
3. Towarzystwo może używać w obrocie wyróżniającego je logo, zatwierdzonego
przez Walne Zebranie Czł onków.
§ 7.
Towarzystwo współ pracuje z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi
organizacjami pozarządowymi i innymi instytucjami. Towarzystwo może pozostawać
czł onkiem tych organizacji na zasadach peł nej autonomii.
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Rozdział II
Cele i sposoby dział ania
§ 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. uł atwianie 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.
§ 9.
Towarzystwo realizuje swoje cele poprzez:
1. Opracowywanie i ogł aszanie standardów badań oraz zasad etyki zawodowej.
2. Organizowanie konferencji, warsztatów, szkoleń mających na celu
doskonalenie umiejętności zawodowych polskich poligraferów.
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. Dział alność wydawniczą.
§ 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 Czł onków.
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§ 11.
Towarzystwo nie prowadzi dział alności gospodarczej.

Rozdział III
Czł onkowie Towarzystwa
§ 12.
Czł onkowie Towarzystwa dzielą się na:
a. zwyczajnych;
b. wspierających;
c. honorowych.
§ 13.
1. Czł onkami zwyczajnymi są osoby zakł adające Towarzystwo, które posiadają
peł ną zdolność do czynności prawnych oraz wszelkie prawa publiczne,

2.

3.
4.

5.
6.
7.
8.

9.

prowadził y dotychczas praktykę zawodową w zakresie badań poligraficznych
lub naukowo zajmują się tą problematyką.
Czł onkiem zwyczajnym może zostać każda osoba fizyczna, która posiada peł ną
zdolność do czynności prawnych oraz wszelkie prawa publiczne, prowadził a
praktykę zawodową w zakresie badań poligraficznych lub naukowo zajmuje się tą
problematyką oraz która zł oży pisemną deklarację, zawierającą rekomendację
dwóch czł onków zwyczajnych lub honorowych Towarzystwa.
Przyjęcia nowych czł onków dokonuje Zarząd, uchwał ą podjętą na najbliższym
posiedzeniu.
Cudzoziemcy niemający miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej
Polskiej mogą zostać czł onkami Towarzystwa na zasadach obowiązujących
obywateli polskich.
Czł onkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub osoba prawna, wspierająca
dział alność Towarzystwa finansowo, rzeczowo lub merytorycznie.
Status czł onka wspierającego uzyskuje się po zł ożeniu pisemnej deklaracji,
na podstawie uchwał y Zarządu podjętej na najbliższym posiedzeniu.
Czł onkiem honorowym może być osoba fizyczna, szczególnie zasł użona
w dział alności na rzecz realizacji celów Towarzystwa i jego rozwoju.
Status czł onka honorowego uzyskuje się po przyjęciu uchwał y przez Walne
Zebranie Czł onków na wniosek Zarządu albo co najmniej 5 czł onków
Towarzystwa.
Jeżeli Statut używa określenia „czł onek” albo „czł onkostwo” – bez określenia
kategorii, te przepisy Statutu znajdują zastosowanie do każdej kategorii czł onków.
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§ 14.
1. Czł onek zwyczajny ma prawo:
a. uczestniczyć w Walnym Zebraniu Czł onków zgodnie z postanowieniami
niniejszego Statutu;
b. wybierać i być wybieranym do wł adz Towarzystwa;
c. korzystać z dorobku i wszelkich form dział alności Towarzystwa;
d. uczestniczyć w spotkaniach, wykł adach, warsztatach i innych
przedsięwzięciach organizowanych przez Towarzystwo w zakresie, w jakim
pozwalać na to będą warunki techniczne;
e. zgł aszać wnioski co do dział alności Towarzystwa.
2. Czł onek zwyczajny ma obowiązek:
a. aktywnego udział u w dział alności Towarzystwa i realizacji jego celów;
b. uczestniczenia w Walnych Zebraniach Czł onków;
c. stosowania się do postanowień Statutu, Kodeksu Etyki i uchwał władz
Towarzystwa;
d. przestrzegania standardów badań poligraficznych;
e. terminowego opł acania skł adek czł onkowskich.
3. Czł onek honorowy posiada prawa określone w § 14 ust. 1 Statutu, z
zastrzeżeniem, że czł onek honorowy nie ma prawa wybierać wł adz Towarzystwa
(nie posiada czynnego prawa wyborczego), a nadto ciążą na nim obowiązki
określone w § 14 ust. 2 lit. a-d.
§ 15.
1. Czł onkowie wspierający nie posiadają biernego oraz czynnego prawa
wyborczego, mogą jednak brać udział z gł osem doradczym na zebraniach
statutowych wł adz Towarzystwa, poza tym posiadają takie prawa jak czł onkowie
zwyczajni.
2. Czł onek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych
świadczeń, przestrzegania Statutu oraz uchwał władz Towarzystwa.
§ 16.
1. Czł onkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:
a. dobrowolnej, pisemnej rezygnacji z przynależności do Towarzystwa zł ożonej
na ręce Zarządu,
b. wykluczenia w drodze uchwał y podjętej przez Zarząd:
i. z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opł atą skł adek
czł onkowskich za okres przekraczający 1 rok,
ii. z powodu rażącego naruszenia zasad statutowych, nieprzestrzegania
postanowień i uchwał władz Towarzystwa,
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iii.
iv.
v.

z powodu naruszenia dobrego imienia Towarzystwa,
z powodu dział ania na szkodę Towarzystwa,
z powodu braku przejawów aktywnej dział alności na rzecz
Towarzystwa,
c. utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu,
d. utraty zdolności do czynności prawnych,
e. śmierci czł onka lub – w przypadku czł onka wspierającego - utraty osobowości
prawnej.
2. Od uchwał y Zarządu w sprawie pozbawienia czł onkostwa w Stowarzyszeniu
przysł uguje odwoł anie do Walnego Zebrania Czł onków w terminie 14 dni od daty
doręczenia stosownej uchwał y. Warunkiem przyjęcia odwoł ania do rozpatrzenia
oraz rozpoczęcia procedury odwoł awczej jest uregulowanie wszelkich należności
względem Towarzystwa. Odwoł anie jest rozpatrywane na najbliższym Walnym
Zebraniu Czł onków. Uchwał a powinna być podjęta większością 2/3 gł osów,
w obecności co najmniej poł owy zwykł ych czł onków Towarzystwa. Uchwał a
Walnego Zebrania Czł onków jest ostateczna.

Rozdział IV
Wł adze i struktura organizacyjna Towarzystwa
§ 17.
Wł adzami Towarzystwa są:
a. Walne Zebranie Czł onków;
b. Zarząd;
c. Komisja Rewizyjna;
Walne Zebranie Czł onków
§ 18.
1. Walne Zebranie Czł onków jest najwyższym organem Towarzystwa.
2. Walne Zebranie Czł onków może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

1.

§ 19.
Zwyczajne Walne Zebranie Czł onków powinno się odbyć w ciągu sześciu
miesięcy po upł ywie roku kalendarzowego, w celu m. in. rozpatrzenia
sprawozdania Zarządu i Komisji Rewizyjnej oraz oceny dział alności
Towarzystwa.
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2.

3.

1.

2.

Walne Zebranie Czł onków może podjąć uchwał y nieprzewidziane w porządku
obrad jedynie w sytuacji, w której za wprowadzeniem nowych punktów do
porządku obrad opowie się co najmniej ¾ obecnych.
Walne Zebranie Czł onków obraduje wedł ug uchwalonego przez siebie
regulaminu obrad.
§ 20.
Nadzwyczajne Walne Zebranie Czł onków zwoł uje Zarząd z wł asnej inicjatywy,
na pisemny wniosek 1/5 ogólnej liczby czł onków zwyczajnych Towarzystwa lub
na pisemny wniosek Komisji Rewizyjnej.
W dwóch ostatnich przypadkach Zarząd winien zwoł ać Walne Zebranie
Czł onków w ciągu trzech tygodni od daty zgł oszenia wniosku. Jeżeli Walne
Zebranie Czł onków nie zostanie zwoł ane w terminie, prawo do jego zwoł ania
przysł uguje 1/5 zwyczajnych czł onków Towarzystwa lub Komisji Rewizyjnej.

§ 21.
Do kompetencji Walnego Zebrania Czł onków należy:
1. określanie gł ównych kierunków dział ania i rozwoju Towarzystwa;
2. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej oraz
ocena dział alności 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 czł onków Towarzystwa;
6. wybór i odwoł ywanie czł onków Zarządu i Komisji Rewizyjnej;
7. wybór i odwoł anie Przewodniczącego Komitetu Naukowego;
8. podejmowanie uchwał y w sprawie rozwiązania Towarzystwa i przeznaczenia
jego majątku;
9. zmiana statutu Towarzystwa;
10. podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia czł onka honorowego;
11. rozpatrywanie odwoł ań od uchwał Zarządu, w tym w sprawach wykluczenia
czł onka z Towarzystwa;
12. podejmowanie uchwał w sprawach zbywania nieruchomości Towarzystwa;
13. podejmowanie uchwał we wszystkich sprawach niezastrzeżonych do
kompetencji innych organów Towarzystwa.
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§ 22.
W Walnym Zebraniu Czł onków mogą brać udział wszyscy czł onkowie
Towarzystwa. Czł onkowie zwyczajni są uprawnieni do wykonywania prawa gł osu
osobiście lub przez peł nomocnika. Peł nomocnictwo dla swej ważności powinno
zostać sporządzone na piśmie oraz powinno zostać doł ączone do protokoł u
Walnego Zebrania Czł onków.
O terminie i miejscu Zebrania oraz proponowanym porządku obrad Zarząd
zawiadomi listami poleconymi na 14 dni przed terminem Zebrania. Zamiast listem
poleconym, zawiadomienie może być wysł ane pocztą elektroniczną, jeżeli
uprzednio czł onek wyraził na to pisemną zgodę, podając adres, na który
zawiadomienie powinno być wysł ane.
Walne Zebranie Czł onków jest wł adne do podejmowania wiążących uchwał ,
gdy uczestniczy w nim co najmniej 1/3 czł onków zwyczajnych Towarzystwa.
Jeżeli na Walnym Zebraniu Czł onków nie ma wymaganego kworum, zwoł uje się
je ponownie w drugim terminie – nie później niż w ciągu miesiąca od dnia
zwoł ania pierwszego Walnego Zebrania Czł onków.
Walne Zebranie Czł onków zwoł ane w drugim terminie wł adne jest do
podejmowania wiążących uchwał , bez względu na liczbę uczestniczących w nim
czł onków.

§ 23.
1. Uchwał y Walnego Zebrania Czł onków zapadają zwykł ą większością gł osów
oddanych, chyba że Statut stanowi inaczej. Uchwał y podejmowane są
w gł osowaniu jawnym, chyba że Walne Zebranie Czł onków zadecyduje
o gł osowaniu tajnym.
2. Z obrad Walnego Zebrania Czł onków sporządzany jest protokół .
3. Bez odbycia Walnego Zebrania Czł onków mogą być powzięte uchwał y, jeżeli
wszyscy czł onkowie Towarzystwa wyrażą zgodę na piśmie na postanowienia,
które mają być powzięte albo na gł osowanie pisemne.

Zarząd
§ 24.
1. W skł ad Zarządu wchodzi 5 osób wybieranych przez Walne Zebranie Czł onków
spośród czł onków Towarzystwa. Czł onkowie Zarządu nie otrzymują
wynagrodzenia za peł nienie funkcji. Na czele Zarządu stoi Prezes, którego
spośród czł onków Zarządu wybiera Walne Zebranie Czł onków. Na pierwszym

7

2.

3.
4.
5.

1.

2.
3.
4.

posiedzeniu Zarząd wybiera spośród swoich czł onków Wiceprezesa, Sekretarza
i Skarbnika.
Kadencja czł onków Zarządu trwa 4 lata. Mandat do peł nienia funkcji wygasa
z dniem odbycia Walnego Zebrania Czł onków zatwierdzającego sprawozdanie
finansowe za ostatni peł ny rok obrotowy peł nienia funkcji czł onka Zarządu,
wskutek śmierci, rezygnacji albo odwoł ania ze skł adu Zarządu.
Zarząd ma prawo uzupeł nić w trakcie trwania kadencji swój skł ad 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 zwoł uje Prezes.
Do kompetencji Zarządu należy:
a. kierowanie dział alnością Towarzystwa i zarządzanie jego majątkiem
oraz reprezentowanie Towarzystwa na zewnątrz;
b. opracowywanie programów dział alności i planów finansowych
oraz sprawozdań z ich wykonania;
c. realizowanie uchwał Walnego Zebrania Czł onków;
d. zwoł ywanie Walnego Zebrania Czł onków;
e. przyjmowanie czł onków Towarzystwa oraz podejmowanie uchwał w sprawie
wykluczenia ze Towarzystwa;
f. nabywanie w imieniu Towarzystwa praw i zaciąganie zobowiązań oraz
przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów;
g. powoł ywanie organów opiniodawczo – doradczych;
h. gromadzenie środków finansowych;
i. podejmowanie uchwal w sprawie ustalenia wysokości skł adki czł onkowskiej;
j. tworzenie komitetów i komisji stał ych oraz doraźnych, innych niż określone
w § 30 Statutu.
§ 25.
Zarząd prowadzi sprawy Towarzystwa i reprezentuje je na zewnątrz. Wszyscy
czł onkowie Zarządu mają prawo i obowiązek wspólnego prowadzenia spraw
Towarzystwa, chyba że Statut stanowi inaczej.
Uchwał y Zarządu zapadają zwykł ą większością gł osów w obecności co najmniej
poł owy jego czł onków. W razie równości gł osów rozstrzyga gł os Prezesa.
Do skł adania oświadczeń woli w imieniu Towarzystwa uprawniony jest Prezes
samodzielnie, bądź dwoje czł onków Zarządu dział ających ł ącznie.
W umowach zawieranych z Czł onkami Zarządu Towarzystwo reprezentuje
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, a w razie jego braku Sekretarz Komisji
Rewizyjnej.
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Komisja Rewizyjna
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§ 26.
Komisja Rewizyjna jest organem kontroli wewnętrznej Towarzystwa.
Komisja skł ada się z 3 do 5 osób wybieranych przez Walne Zebranie Czł onków
spośród czł onków Towarzystwa. Kadencja czł onków Komisji wynosi 4 lata.
Mandat czł onka Komisji Rewizyjnej wygasa z dniem odbycia Walnego Zebrania
Czł onków zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni peł ny rok
obrotowy peł nienia funkcji czł onka Komisji Rewizyjnej, w skutek śmierci,
rezygnacji albo odwoł ania go ze skł adu Komisji. Czł onkowie Komisji Rewizyjnej
nie mogą być jednocześnie Czł onkami Zarządu. Czł onkowie Komisji Rewizyjnej
nie otrzymują wynagrodzenia za peł nienie swoich funkcji.
Komisja Rewizyjna ma prawo uzupeł nić w trakcie trwania kadencji swój skł ad
nie więcej niż o 1/3 liczby osób pochodzących z wyboru.
Przewodniczący i Sekretarz Komisji Rewizyjnej powinni zostać wybrani na
pierwszym posiedzeniu Komisji Rewizyjnej.
Do kompetencji Komisji należy:
a. kontrola cał okształ tu dział alności Towarzystwa, a w szczególności gospodarki
finansowej Towarzystwa;
b. ocena pracy Zarządu, w tym corocznych sprawozdań i bilansu;
c. kontrola opł acania skł adek;
d. skł adanie sprawozdań na Walnym Zebraniu Czł onków wraz z oceną
dział alności Towarzystwa i Zarządu;
e. wnioskowanie do Walnego Zebrania Czł onków o udzielenie absolutorium
Zarządowi;
f. przedstawianie Zarządowi i Walnemu Zebraniu Czł onków uwag i wniosków
dotyczących dział alności Towarzystwa,
g. wnioskowanie do Walnego Zebrania Czł onków o odwoł anie Zarządu
lub poszczególnych czł onków Zarządu w przypadku ich bezczynności;
h. wnioskowanie do Zarządu o zwoł anie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania
Czł onków.

§ 27.
1. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się co najmniej 2 razy w roku.
Posiedzenia Komisji zwoł uje Przewodniczący Komisji.
2. Czł onkowie Komisji Rewizyjnej maja prawo brać udział w posiedzeniach
Zarządu z gł osem doradczym.
3. Uchwał y Komisji zapadają zwykł ą większością gł osów przy obecności poł owy
czł onków Komisji.
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Rozdział V
Komitety i komisje tematyczne
§ 28.
Towarzystwo może tworzyć komisje i komitety stał e lub doraźne, do rozwiązania
konkretnego problemu.
§ 29.
Komitety i komisje stał e oraz doraźne, inne niż określone w § 30, tworzy Zarząd.
§ 30.
1. Mocą niniejszego Statutu powoł uje się Komitet Naukowy, Komitet ds.
metodyki badań poligraficznych oraz Komitet Prawny.
2. Zasady wyboru czł onków Komitetów określonych w ust. 1 oraz zasady ich
funkcjonowania określa uchwał a Walnego Zebrania Czł onków.

Rozdział VI
Środki finansowe i majątek Towarzystwa
§ 31.
1. Na majątek i inne środki finansowe Towarzystwa skł adają się:
a. skł adki czł onkowskie;
b. wpł ywy i dochody z wł asnej dział alności 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, udział y, papiery wartościowe, środki pieniężne otrzymane lub nabyte
w czasie dział alności Towarzystwa.

Rozdział VII
Zmiana statutu i rozwiązanie Towarzystwa
§ 32.
Zmianę statutu uchwala Walne Zebranie Czł onków większością 2/3 gł osów
w obecności co najmniej poł owy czł onków zwyczajnych.
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§ 33.
1. Uchwał ę w przedmiocie likwidacji Towarzystwa podejmuje Walne Zebranie
Czł onków większością 2/3 gł osów w obecności co najmniej poł owy czł onków
zwyczajnych.
2. W uchwale o likwidacji Towarzystwa Walne Zebranie Czł onków określa sposób
likwidacji oraz przeznaczenie majątku Towarzystwa pozostał ego po likwidacji.
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