
REGULAMIN

 ZARZĄDU GŁÓWNEGO 

POLSKIEGO TOWARZYSTWA KRYMINALISTYCZNEGO 

§ 1

1.Zarząd  Główny  Polskiego  Towarzystwa  Kryminalistycznego,  zwany  dalej  Zarządem 

Głównym, jest organem władzy Polskiego Towarzystwa Kryminalistycznego i działa na 

podstawie  statutu,  uchwał  Zjazdu  Polskiego  Towarzystwa  Kryminalistycznego  oraz 

niniejszego regulaminu. 

2.W  skład  Zarządu  Głównego  wchodzi  od  7  do  9  członków,  w  tym  prezes  Polskiego 

Towarzystwa Kryminalistycznego, 2 wiceprezesów, sekretarz i skarbnik.

§ 2

1.Zarząd  Główny  konstytuuje  się  na  swym  pierwszym  posiedzeniu  konstytuującym, 

wybierając spośród 7 -  9 członków wybranych przez Zajazd/Zjazd Delegatów/prezesa, 

dwóch  wiceprezesów,  sekretarza  i  skarbnika.  W  skład  Zarządu  Głównego  wchodzą 

również  prezesi  honorowi  z  głosem  doradczym,  jeżeli  nie  są  członkami  Zarządu 

Głównego.

2.Posiedzenie  konstytuujące  odbywa  się  pod  przewodnictwem  przewodniczącego  Zjazdu, 

a następnym  posiedzeniom  Zarządu  Głównego  przewodniczy  prezes  lub  jeden 

z wiceprezesów.

3.Posiedzenia Zarządu Głównego odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż 4 

razu w roku. 

4.Posiedzenia Zarządu Głównego organizowane mogą być w różnych miejscowościach. 



§ 3

1.Na  czele  Zarządu  Głównego  i  Prezydium  Zarządu  Głównego  stoi  prezes  Polskiego 

Towarzystwa Kryminalistycznego (zwany dalej prezesem), który może używać również 

tytułu prezes Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Kryminalistycznego.

2.W okresie  pomiędzy  posiedzeniami  Zarządu  Głównego  sprawy  Towarzystwa  prowadzi 

Prezydium  Zarządu  Głównego,  w  skład  którego  wchodzą:  prezes,  2  wiceprezesów, 

sekretarz i skarbnik.

3.Kadencja  Zarządu Głównego trwa sześć  lat  i  kończy się  z  chwilą  wyboru  przez  Zjazd 

nowego Zarządu Głównego.

§ 4

Do zakresu działania Zarządu Głównego należy:

1)realizacja celów i zadań Towarzystwa,

2)prowadzenie i określanie szczegółowych kierunków działalności statutowej, przedmiotów 

tej działalności i zakresu podmiotów, do których ma być kierowana,

3)ustalanie  i  zatwierdzanie,  budżetu i  preliminarzy oraz kalkulacji  bezpośrednich kosztów 

działalności statutowej,

4)ustalanie  wysokości  składek  i  opłat  oraz  zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami  zasad 

wynagrodzeń, jak również  wysokości zwrotu kosztów uzasadnionych,

5)sprawowanie zarządu nad majątkiem Towarzystwa,

6)uchwalanie oraz zatwierdzanie regulaminów przewidzianych w Statucie,

7)podejmowanie decyzji w sprawie nabycia lub zbycia majątku nieruchomego i ruchomego,

8)powoływanie, nadzorowanie działalności i rozwiązywanie: oddziałów, biur, komisji, sekcji 

9)zwoływanie Zjazdów,

10)podejmowanie decyzji o rozpoczęciu i formie  prowadzenia działalności gospodarczej oraz 

określenie jej kierunku i przedmiotu,

11)podejmowanie uchwał w sprawach członkowskich,

12)prowadzenie  niezbędnej  dokumentacji,  w  tym  członkowskiej,  księgowej  i  innych 

ewidencji,



13)nadawanie lub pozbawienie godności członka honorowego Towarzystwa oraz godności 

honorowego prezesa Polskiego Towarzystwa Kryminalistycznego,

14)składanie zbiorczych sprawozdań ze swojej działalności za okres kadencji na Zjeździe

15)reprezentowanie Towarzystwa na zewnątrz,

16)opracowywanie  corocznych  sprawozdań,  w  tym  finansowych  i  merytorycznych  oraz 

przedkładanie ich do zatwierdzenia  Komisji Rewizyjnej w terminie do trzech miesięcy za 

rok ubiegły,

17)opracowywanie  corocznych  sprawozdań,  w  tym  finansowych  i  merytorycznych  oraz 

przedkładanie ich do zatwierdzenia  Komisji Rewizyjnej w terminie do trzech miesięcy za 

rok ubiegły. 

§ 5

1.Zarząd  Główny,  po  uzyskaniu  pozytywnie  zaopiniowanego  wniosku  Rady  Naukowej, 

nadaje  godność  honorowego  członka  Polskiego  Towarzystwa  Kryminalistycznego 

i honorowego  prezesa  Polskiego  Towarzystwa  Kryminalistycznego.  Na  takich  samych 

zasadach  Zarząd  Główny  pozbawia  godności  honorowego  członka  Polskiego 

Towarzystwa Kryminalistycznego i honorowego prezesa.

2.Członkiem  honorowym  może  być  polska  lub  zagraniczna  osoba  fizyczna,  która 

w szczególny sposób przyczyniła się do realizacji  statutowych celów, zadań i  rozwoju 

Towarzystwa.

3.Prezesem  honorowym  może  być  osoba  pełniąca  w  przeszłości  funkcję  prezesa  lub 

wiceprezesa Polskiego Towarzystwa Kryminalistycznego co najmniej w okresie dwóch 

kadencji,  która  w  szczególny  sposób  przyczyniła  się  do  rozwoju  Towarzystwa  oraz 

realizacji jego celów i zadań statutowych.

4.Zgłoszenie  do  Rady  Naukowej  o  nadanie  godności  członka  honorowego  i  prezesa 

honorowego  PTK  może  złożyć  każdy  członek  zwyczajny  Polskiego  Towarzystwa 

Kryminalistycznego lub organ statutowy PTK.

5.Uchwała o nadanie lub pozbawienie godności członka honorowego, prezesa oraz o nadaniu 

medalu "Zasłużony dla Polskiego Towarzystwa Kryminalistycznego", wymaga większości 

4/5  liczby  głosów  przy  obecności  co  najmniej  połowy  liczby  członków  Zarządu 

Głównego.

6.Prezes honorowy, członek honorowy oraz członek odznaczony medalem „Zasłużony dla 



Polskiego Towarzystwa Kryminalistycznego” są zwolnieni ze składek oraz korzystają z 

wszystkich praw przysługujących członkom PTK, chyba że statut stanowi inaczej  

§ 6

1.Posiedzenia Zarządu Głównego odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż 4 

razu w roku. Posiedzenia Prezydium Zarządu Głównego odbywają się w miarę potrzeby.

2.Do  prawomocności  uchwał  Prezydium  niezbędna  jest  obecność  prezesa  lub  jednego 

z wiceprezesów.  W  pozostałych  sprawach  stosuje  się  odpowiednio  postanowienia 

niniejszego regulaminu.

3.Uchwały Prezydium podjęte w sprawach należących do kompetencji  Zarządu Głównego 

wymagają zatwierdzenia na najbliższym posiedzeniu Zarządu.

4.Obecność  członków  na  posiedzeniach  Zarządu  Głównego  jest  obowiązkowa,  a  każda 

nieobecność winna być usprawiedliwiona.

5.W przypadku  trzech  nieusprawiedliwionych  nieobecności  Zarząd  Głowiny może  podjąć 

decyzję o zawieszeniu w prawach członka Zarządu Głównego.

6.W przypadku zmniejszenia  się  składu  Zarządu Głównego,  gdy do  końca  jego  kadencji 

pozostało więcej niż sześć miesięcy, uzupełnia się skład Zarządu Głównego spośród osób, 

które uzyskały w kolejności największą liczbę głosów w wyborach do Zarządu Głównego 

na ostatnim zjeździe Polskiego Towarzystwa Kryminalistycznego.

§ 7

1.Uchwały  Zarządu  Głównego  zapadają  zwykłą  większością  głosów  przy  obecności  co 

najmniej połowy członków Zarządu Głównego lub Prezydium.

2.Głosowanie może być jawne lub tajne, jeżeli tego zażąda choćby jeden członek Zarządu 

Głównego. Głosowanie w sprawach personalnych jest tajne.

3.W  przypadku  równej  liczby  głosów  "za"  i  "przeciw"  decyduje  głos  prezesa  lub 

przewodniczącego posiedzenia.

4.W szczególnych przypadkach głosowanie może odbyć się w drodze korespondencyjnej. 

5.Od uchwał Zarządu Głównego przysługuje prawo odwołania do Zjazdu złożone w terminie 

30 dni od daty otrzymania uchwały za jego pośrednictwem. 



§ 8

1.Posiedzenie Zarządu Głównego zwołuje, otwiera prowadzi, zawiesza i kończy prezes lub 

wskazany  przez  niego  wiceprezes  albo  inny  członek  Zarządu  Głównego.  Posiedzenie 

Zarządu  Głównego  może  zwołać  także  z  własnej  inicjatywy  Prezydium  Zarządu 

Głównego.

2.Posiedzenie  Zarządu  Głównego  zwołuje  prezes  albo  Prezydium  Zarządu  Głównego  na 

wniosek Rady Naukowej lub co najmniej 2/3 ogólnej liczby członków Zarządu Głównego 

w terminie 30 dni od daty zgłoszenia wniosku.

3.W trakcie posiedzenia Zarządu Głównego udziela i odbiera głos prowadzący posiedzenie.

4.W  posiedzeniach  Zarządu  Głównego  mogą  brać  udział  z  głosem  doradczym: 

przewodniczący  Komisji  Rewizyjnej  lub  upoważniony  przez  niego  członek, 

przewodniczący Rady Naukowej lub upoważniony przez niego członek, przewodniczący 

Sądu  Koleżeńskiego  lub  upoważniony  przez  niego  członek,  prezes  Oddziału  lub 

upoważniony  przez  niego  członek  Zarządu  Oddziału  oraz  goście  zaproszeni  na 

posiedzenie.

5.W  razie  potrzeby  oraz  ze  względu  na  wymogi  zapewnienia  sprawnej  pracy  organów 

statutowych  Polskiego  Towarzystwa  Kryminalistycznego  mogą  się  odbywać  wspólne 

posiedzenia Zarządu Głównego i Rady Naukowej.

6.Członek Zarządu Głównego,  po uzyskaniu akceptacji  prezesa,  może skierować swojego 

przedstawiciela na posiedzenia Zarządu Głównego, któremu przysługuje głos doradczy.

§ 9

1.Członkowie  Zarządu  Głównego  wykonują  zadania  wynikające  ze  statutu,  uchwał, 

regulaminów i decyzji władz PTK. 

2.W  razie  możliwego  konfliktu  interesów  Polskiego  Towarzystwa  Kryminalistycznego  z 

interesem poszczególnego członka Zarządu Głównego, członek ten powinien wstrzymać 

się od udziału w rozstrzygnięciu takiej sprawy i żądać zaznaczenia tego w protokole. 

3.W przypadku niezastosowania się członka do wymogu określonego w ust.1, Zarząd Główny 

wyłącza tego członka z udziału w części posiedzenia, którego sprawa dotyczy. 



§ 10

1.Z posiedzeń Zarządu Głównego sporządza się protokół, który zawiera: 

1)  porządek obrad,

2)  imiona i nazwiska, funkcje obecnych członków Zarządu Głównego, 

3)  nazwiska innych osób obecnych na posiedzeniu,

4)  nazwiska zabierających głos oraz treść ich wystąpień,

5)  liczbę oddanych głosów „za”, „wstrzymanych” i „przeciw” uchwałom,

6)  treść uchwał,

7)  odrębne zdanie członka w danej kwestii,

8)  datę i podpis protokolanta oraz przewodniczącego posiedzenia. 

2.Protokół  udostępniany  jest  do  zapoznania  członkom  Zarządu  Głównego  i  członkom 

Polskiego  Towarzystwa  Kryminalistycznego  w  siedzibie  Polskiego  Towarzystwa 

Kryminalistycznego. 

§ 11

1.Członkom  Zarządu  Głównego  oraz  osobom  uczestniczącym  w  posiedzeniach  Zarządu 

Głównego  przysługuje  prawo  zwrotu  kosztów  przejazdu  środkami  komunikacji 

publicznej, kolejowej i autobusowej. 

2.Członkom  Zarządu  Głównego  przysługuje  prawo  zwrotu  wydatków  poniesionych 

w związku  z  realizacją  wyznaczonych  zadań,  które  powinny  być  rozliczone  według 

obowiązujących w tym względzie przepisów prawa.

§ 12

1.Praca członków Zarządu Głównego opiera się na pracy społecznej.

2.Do wykonywania bieżących zadań Zarządu Głównego może być utworzone Biuro Zarządu 

Głównego, którym kieruje dyrektor powołany spośród członków Zarządu Głównego lub 

spoza Zarządu Głównego. Formę zatrudnienia, wynagrodzenie i etaty pracowników Biura 

Zarządu Głównego, w tym dyrektora, określa Zarząd Główny.

§ 13



Prezes  Zarządu  Głównego  lub  w  razie  jego  nieobecności,  wyznaczony  przez  niego 

wiceprezes,  kieruje  działalnością  Zarządu  Głównego  zgodnie  z  postanowieniami  statutu  i 

regulaminów oraz uchwałami Zjazdu i Zarządu Głównego. Reprezentuje on Zarząd Główny 

na zewnątrz i działa w jego imieniu w granicach określonych w statucie, co do reprezentacji 

Towarzystwa.

§ 14 

1.Zarząd  Główny  używa  podłużnej  pieczęci  z  określeniem  nazwy  i  siedziby  Polskiego 

Towarzystwa  Kryminalistycznego,  lub  okrągłej  pieczęci  zawierającej  nazwę  i  logo 

Polskiego Towarzystwa Kryminalistycznego.

2.Członkowie  Zarządu  Głównego  posługują  się  pieczątkami  imiennymi  z  określeniem 

pełnionych funkcji w Zarządzie Głównym.

§ 15 

Wiceprezesi  opiekują  się  poszczególnymi  dziedzinami  działalności  Towarzystwa  według 

podziału zadań i wytycznych ustalonych przez Zarząd Główny. 

§ 16 

Sekretarz Zarządu Głównego samodzielnie lub za pośrednictwem Biura Zarządu Głównego: 

1)prowadzi archiwum oraz przechowuje pieczęcie Towarzystwa, 

2)sporządza protokoły z posiedzeń Prezydium Zarządu Głównego i Zarządu Głównego, 

3)prowadzi i przechowuje korespondencje Zarządu Głównego, 

4)prowadzi i uzupełnia ewidencję członków, ich kartotekę i okresowe wykazy, 

5)redaguje sprawozdania z działalności Zarządu Głównego i Towarzystwa. 

§ 17 



Skarbnik Zarządu Głównego samodzielnie lub tam, gdzie jest to możliwe za pośrednictwem 

Biura Zarządu Głównego: 

1)nadzoruje działalność księgowego, 

2)składa na posiedzeniach Zarządu Głównego i Głównej Komisji Rewizyjnej sprawozdania z 

działalności finansowej. 

3)reprezentuje  Towarzystwo  w sprawach  majątkowych  w zakresie  określonym w statucie 

i udziałach Zarządu Głównego.

§ 18 

Członkowie Zarządu Głównego wykonują zadania powierzone im przez Zarząd Główny.

§ 19 

Każdy członek Zarządu Głównego, a w tym Prezes, wiceprezesi, sekretarz i skarbnik ponoszą 

odpowiedzialność zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie powierzonych im 

obowiązków.

§ 20 

Niniejszy regulamin stosuje się odpowiednio do Zarządów Oddziałów.

                                                                         § 21 

W przypadkach nie określonych w regulaminie decyduje Zarząd Główny zgodnie ze statutem 

i innymi przepisami prawnymi. 



§ 22

Regulamin Zarządu Głównego wchodzi w życie z dniem przyjęcia przez Zarząd Główny. 

Regulamin został przyjęty na posiedzeniu Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa 

Kryminalistycznego w Warszawie w dniu.....................

Prezes Polskiego Towarzystwa Kryminalistycznego

......................................................................

prof. dr hab. Bronisław Młodziejowski

opracował Dr Mieczysław Goc


