ZBIÓR ZASAD ETYCZNYCH
POLSKIEGO TOWARZYSTWA KRYMINALISTYCZNEGO
Zasady ogólne
1. Obowiązkiem

członka

Polskiego

Towarzystwa

Kryminalistycznego

jest

przestrzeganie zasad etyki ogólnoludzkiej, podstawowych norm moralnych oraz
poszanowanie obowiązującego prawa
2. W sytuacjach nieuregulowanych przepisami prawa lub nieujętych w niniejszych
zasadach etyki członek PTK powinien kierować się zasadami współżycia
społecznego.
3. Członek PTK postępuje uczciwie, honorowo, mając na uwadze godność każdego
człowieka.
4. Członek PTK nie może żądać od innych osób należących do stowarzyszenia
zachowania sprzecznego z zasadami etycznymi, współżycia społecznego oraz
normami statutowymi PTK.
5. Członek PTK nie może usprawiedliwiać lojalnością swego zachowania sprzecznego z
zasadami określonymi w niniejszym zbiorze.
6. Członek PTK nie powinien brać udziału w przedsięwzięciach uwłaczających jego
godności lub mogących podważyć zaufanie do niego i stowarzyszenia.
7. Członek PTK nie zachowuje się i nie działa na szkodę innych członków i
stowarzyszenia.
8. Członka PTK powinna cechować postawa krytyczna, ale nie krytykanctwo.
9. Członek PTK nie pomawia innych, nie kieruje fałszywych oskarżeń, nie
rozpowszechnia nieprawdziwych informacji.
10. Członka PTK obowiązuje kultura osobista, dyskrecja i życzliwy stosunek do innych.
Członek PTK a stowarzyszenie
11. Członek PTK uznaje dorobek naukowy, organizacyjny, ekspercki stowarzyszenia
jako wspólne dobro.
12. Członek PTK darzy szacunkiem i zaufaniem członków stowarzyszenia, jest dla nich
życzliwy, z szacunkiem odnosi się do ich osiągnięć.
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13. Członkowie PTK dbają o to, by uznanie za osiągnięcia przypadło temu, komu to się
faktycznie należy.
14. Członka PTK obowiązuje uczciwość i lojalność wobec stowarzyszenia, jego władz i
członków.
15. Członek PTK dzieli się ze stowarzyszeniem swoją wiedzą i doświadczeniem
zawodowym.
16. Członek PTK aktywnie uczestniczy w pracach stowarzyszenia, dba o dobro i honor
stowarzyszenia, godnie je reprezentuje i postępuje zgodnie z jego celami i normami
statutowymi
17. Członek PTK nie nadużywa logo i nazwy stowarzyszenia, ani faktu przynależności do
PTK do celów prywatnych lub sprzecznych z celami stowarzyszenia.
Członek PTK jako ekspert
18. Ekspert PTK unika zachowań, które mogłyby przynieść ujmę jego godności lub
osłabiać zaufanie do jego bezstronności.
19. Ekspert PTK pogłębia systematycznie wiedzę zawodową oraz dba o znajomość
przepisów obowiązującego prawa.
20. Ekspert PTK wydaje opinie osobiście, sumiennie, w oparciu o rzetelną wiedzę,
badania i doświadczenie.
21. Ekspert PTK opiniuje w terminie, bez zbędnej zwłoki.
22. Ekspert PTK nie uchyla się od konsultacji i pomocy koleżeńskiej w zakresie
posiadanych kompetencji.
23. Ekspert PTK zachowuje się taktownie w relacjach z organem procesowym, unika
publicznego demonstrowania swego osobistego stosunku do stron procesowych i nie
okazuje zażyłości z osobami zatrudnionymi w organach ścigania.
24. Ekspert PTK dba o to, aby krytyka, dyskusja i polemika prowadzone były z
poszanowaniem zasad szacunku, rzeczowości i rzetelności.
25. W swej działalności ekspert PTK kieruje się przepisami prawa i zasadami dobrych
obyczajów, przestrzega zasad kultury osobistej w relacjach z kolegami
26. Ekspert PTK nie sugeruje się oczekiwaniami zleceniodawcy i nie dopuszcza, aby
presja zleceniodawcy lub środowiska wpływała ma merytoryczną zawartość
ekspertyzy.
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27. Ekspert PTK podejmuje się opracowania ekspertyz wyłącznie w zakresie swojej
specjalności i wyłącznie wtedy, kiedy może oprzeć ją na własnej odpowiednio
udokumentowanej wiedzy i doświadczeniu.
28. Ekspert PTK odmawia opracowania ekspertyzy, która miałaby związek z jego
interesem osobistym.
29. Ekspert PTK nie wykorzystuje swojej pozycji dla korzyści osobistych.
30. Ekspert PTK nie wykorzystuje na szkodę zleceniodawcy, innych członków
stowarzyszenia, osób postronnych, wiedzy mającej związek z wydawanymi
ekspertyzami.
31. Ekspert PTK zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy informacji uzyskanych w
toku

wydawanych

ekspertyz

oraz

zabezpieczenia

przed

nieuprawnionym

ujawnieniem elektronicznych nośników informacji stosowanych w pracy eksperckiej
32. Ekspert PTK powinien współdziałać w przestrzeganiu zasad etyki, wymagać od
innych ekspertów nienagannego zachowania i kierowania się zasadami etyki
eksperckiej.
33. Ekspert PTK reaguje na zachowania kolegów naruszających zasady etyki.
34. Ekspert PTK ponosi odpowiedzialność organizacyjną za uchybienie etyce, zgodnie ze
statutem PTK.
Członek PTK a społeczeństwo
35. Członkowie PTK w miarę swoich możliwości powinni wykorzystywać swą wiedzę,
intelekt i autorytet w praktycznej działalności dla dobra społecznego.
36. Członkowie PTK sprzeciwiają się wykorzystaniu osiągnięć stowarzyszenia do celów
propagandowych, sprzecznych z normami statutowymi PTK.
37. Członkowie PTK w życiu zawodowym i publicznym nie powinni sprzeniewierzać się
normom etycznym.
Niniejszy Zbiór Zasad Etycznych wchodzi w życie z dniem 07 grudnia 2007 r. na mocy
Uchwały Zjazdu Delegatów Polskiego Towarzystwa Kryminalistycznego w sprawie przyjęcia
Zbioru zasad Etycznych Polskiego Towarzystwa Kryminalistycznego z dnia 07 grudnia 2007
roku.

Tekst uchwały poniżej, podpisany oryginał uchwały w materiałach Zjazdu, do wglądu w
Biurze Zarządu Głównego PTK.
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UCHWAŁA IX ZJAZDU DELEGATÓW
POLSKIEGO TOWARZYSTWA KRYMINALISTYCZNEGO

UCHWAŁA
w sprawie przyjęcia Zbioru Zasad Etycznych Polskiego Towarzystwa
Kryminalistycznego
Zebrani

w

dniu

07

grudnia

2007

roku,

w

siedzibie

Polskiego

Towarzystwa

Kryminalistycznego w Warszawie, delegaci na IX Zjazd PTK w głosowaniu jawnym,
jednomyślnie przyjęli jako obowiązujący członków i członków sympatyków PTK Zbiór
Zasad Etycznych Polskiego Towarzystwa Kryminalistycznego.
Jednocześnie Zjazd Delegatów upoważnia Zarząd Główny do dokonywania niezbędnych
zmian i uzupełnień Zbioru Zasad Etycznych PTK w okresie między zjazdami po uzyskaniu
akceptacji Rady Naukowej PTK.
Zajad zobowiązuje także

Zarząd Główny do publikacji obowiązującego Zbioru Zasad

Etycznych PTK na stronie internetowej PTK.

Sekretarz IX Zjazdu PTK

Przewodniczący IX Zjazdu PTK

inż. Marek Miron

prof. dr hab. Tadeusz Widła
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