Uchwała Nr 7/2013
Zebrania Założycielskiego
Polskiego Towarzystwa Badań Poligraficznych z siedzibą w Krakowie
z dnia roku 24 listopada 2013r.
w sprawie zasad funkcjonowania i wyboru członków komitetów stałych Towarzystwa

Zebranie Założycielskie Polskiego Towarzystwa Badań Poligraficznych z siedzibą w
Krakowie („Towarzystwo”) działając na podstawie § 30 ust. 2 Statutu Towarzystwa,
postanawia co następuje:
Komitet Naukowy
§ 1.
1. W skład Komitetu Naukowego wchodzi od 3 do 7 członków zwyczajnych
lub honorowych
poligraficznymi.

Towarzystwa,

którzy

naukowo

zajmują

się

badaniami

2. Przewodniczącego Komitetu Naukowego powołuje Walne Zebranie Członków zwykłą
większością głosów w głosowaniu jawnym. Pozostali członkowie Komitetu
powoływani są przez Zarząd większością głosów, po zasięgnięciu opinii
Przewodniczącego Komitetu. Funkcje Przewodniczącego Komitetu Naukowego
i Prezesa Towarzystwa nie łączą się.
3. Do zadań Komitetu Naukowego należą w szczególności:
a. inicjowanie kierunków działalności naukowo-badawczej;
b. wyznaczanie programów działalności szkoleniowo-popularyzatorskiej;
c. rekomendowanie Zarządowi Towarzystwa projektów uchwał dotyczących
akredytacji
placówek
szkoleniowych
i
honorowania
dokumentów
poświadczających kwalifikacje zawodowe eksperta z zakresu badań
poligraficznych;
d. określenie warunków wpisu na listę rekomendowanych przez Towarzystwo
ekspertów z zakresu badań poligraficznych;
e. realizacja analiz i ekspertyz na wniosek Zarządu;
f. opiniowanie wniosków o przystąpieniu Towarzystwa do krajowych lub
międzynarodowych organizacji o podobnym charakterze;
g. opiniowanie prac konkursowych i przyznawanych przez Towarzystwo nagród
naukowych w dziedzinie badań poligraficznych;
h. wspieranie działalności naukowej, wydawniczej i popularyzatorskiej członków
Towarzystwa.
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Komitet ds. metodyki badań poligraficznych
§ 2.
1. Komitet ds. metodyki badań poligraficznych liczy co najmniej trzech członków
powoływanych przez Zarząd spośród członków zwyczajnych i honorowych
Towarzystwa.
2. Komitet wybiera Przewodniczącego ze swojego grona. Funkcje Przewodniczącego
Komitetu ds. metodyki badań poligraficznych i Prezesa Towarzystwa nie łączą się.
3. Do
zadań
Komitetu
ds.
metodyki
badań
poligraficznych
należą
w szczególności:
a. kontrola przestrzegania przez członków Towarzystwa obowiązujących standardów
badań poligraficznych;
b. inicjowanie warsztatów metodycznych z zakresu badań poligraficznych;
c. wydawanie rekomendacji dotyczących praktycznego stosowania technik
badawczych wykorzystywanych w badaniach poligraficznych.

Komitet Prawny

i.

ii.

§ 3.
Komitet Prawny Towarzystwa liczy co najmniej trzech członków powoływanych
przez Zarząd spośród członków zwyczajnych, wspierających i honorowych
Towarzystwa. Komitet wybiera Przewodniczącego ze swojego grona.
Do zadań Komitetu Prawnego należą w szczególności:
a. analiza systemu prawnego w Polsce pod względem możliwości wykorzystania
badań poligraficznych w różnych celach (procesowych, kadrowych,
terapeutycznych)
i
opracowywanie
propozycji
ewentualnych
zmian
legislacyjnych;
b. opiniowanie umów zawieranych przez Towarzystwo;
c. opracowanie Kodeksu Etyki Towarzystwa;
d. opiniowanie projektów zmian w Statucie Towarzystwa;
e. udzielanie pomocy prawnej członkom Towarzystwa w sprawach związanych z
praktyką badań poligraficznych.
§ 4.
Niniejsza uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.
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