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STATUT 

POLSKIEGO TOWARZYSTWA KRYMINALISTYCZNEGO 

 

Rozdział I 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

§ 1 

1. Polskie Towarzystwo Kryminalistyczne, zwane dalej Towarzystwem, jest zarejestrowanym, 

dobrowolnym, samorządnym stowarzyszeniem, nie działającym w celu osiągnięcia zysku, 

posiada osobowość prawną i działa zgodnie z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej, ustawą 

Prawo o stowarzyszeniach oraz obowiązującym porządkiem prawnym. 

2. Nazwa Towarzystwa i jego wyróżniający znak graficzny są prawnie zastrzeżone. 

3. Polskie Towarzystwo Kryminalistyczne otrzymując statusu organizacji pożytku publicznego, 

stosuje ustawę o działalności pożytku publicznego i wolontariacie oraz odpowiednio zapisy  

niniejszego statutu. 

 

§ 2 

Terenem działalności Towarzystwa jest obszar całej Rzeczypospolitej Polskiej, a siedzibą władz 

miasto st. Warszawa. 

 

§ 3 

1. Towarzystwo ma prawo zakładania własnych oddziałów i biur, działających na podstawie 

niniejszego Statutu oraz regulaminów wewnętrznych zatwierdzonych przez Zarząd Główny.  

2. Towarzystwo  ma prawo do używania stempli, pieczątek i odznak zgodnie z obowiązującymi  

w tym zakresie przepisami. 

 

§ 4 

1. Towarzystwo może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnym 

profilu działania. 

2. O przystąpieniu do organizacji, o których mowa w ust. 1, bądź wystąpieniu z nich decyduje 

Zarząd Główny  po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady Naukowej. 
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Rozdział II 

SFERY ZADAŃ PUBLICZNYCH  

 

§ 5 

1. Towarzystwo prowadzi działalność statutową, jako działalność, realizującą wyłącznie 

społecznie użyteczne zadania na rzecz ogółu społeczności kryminalistycznej, grup 

wyodrębnianych ze względu na szczególnie trudną sytuację życiową lub materialną w stosunku 

do społeczeństwa,  jak również na rzecz członków stowarzyszenia. 

2. W rozumieniu statutu ogół społeczności kryminalistycznej tworzą wszyscy, bez względu na 

swój status społeczny, zawodowy lub inny, którzy uczestniczą w realizowaniu celów i zadań 

stojących przed szeroko rozumianą kryminalistyką i dyscyplinami pokrewnymi, a także osoby 

będące podmiotami wszelkich oddziaływań o charakterze kryminalistycznym. 

3. Działalność statutową Towarzystwo prowadzi jedynie w następujących sferach zadań 

publicznych: 

1) porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym; 

2) nauki, edukacji, oświaty i wychowania; 

3) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji; 

4) upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także 

działań wspomagających rozwój demokracji; 

5) upowszechniania i ochrony praw kobiet oraz działalność na rzecz równych praw kobiet i 

mężczyzn; 

6) upowszechniania i ochrony praw konsumentów; 

7) pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz 

wyrównywania szans tych rodzin i osób; 

8) działalności charytatywnej; 

9) działania na rzecz osób niepełnosprawnych; 

10) działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości; 

11) promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych 

zwolnieniem z pracy; 

12) upowszechniania kultury fizycznej i sportu; 

13) ratownictwa i ochrony ludności; 

14) upowszechniania wiedzy i umiejętności na  rzecz obronności państwa; 

15) działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między 

społeczeństwami; 
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16) promocji i organizacji wolontariatu; 

17) działalności wspomagającej technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo inne 

organizacje pozarządowe w zakresie określonym w pkt 1–16. 

 

CELE I SPOSOBY DZIAŁANIA 

 

§ 6 

Celem głównym Towarzystwa jest rozwijanie zainteresowań, organizowanie działalności naukowej, 

naukowo-technicznej, oświatowej, informacyjnej, upowszechniającej, wspomagającej, ochronnej, 

pomocowej oraz innej w sferach przyjętych w statucie zadań pożytku publicznego, podejmowanych 

na rzecz ogółu społeczności kryminalistycznej, grup wyodrębnianych ze względu na szczególnie 

trudną sytuację życiową lub materialną w stosunku do społeczeństwa, jak również na rzecz 

członków Towarzystwa.  

 

§ 7 

Realizacja celów Towarzystwa obejmuje przede wszystkim następujące działania: 

1) popularyzowanie najnowszych osiągnięć kryminalistyki i dyscyplin pokrewnych, 

rozbudzanie i rozwijanie zainteresowania wiedzą kryminalistyczną, propagowanie rozwoju i 

zdobyczy kryminalistyki oraz osiągnięć praktyki kryminalistycznej, których szerokie 

przekazanie opinii publicznej nie narusza tajemnicy zawodowej ani interesu publicznego; 

2) upowszechnianie zdobyczy kryminalistyki i dyscyplin pokrewnych, organizowanie 

sympozjów, zjazdów i konferencji naukowych, odczytów, prelekcji i szkoleń, inicjowanie i 

prowadzenie badań naukowych oraz współdziałanie z odpowiednimi placówkami w tym 

zakresie, rozwijanie współpracy oraz kontaktów naukowych z pokrewnymi środowiskami  i 

instytucjami w kraju i za granicą, prowadzonych w ramach działań na rzecz integracji 

europejskiej; 

3) podejmowanie  działań bezpośrednio związanych, bądź też sprzyjających zapobieganiu i 

zwalczaniu czynów zabronionych oraz zjawisk kryminogennych; 

4) ustalanie i nadzorowanie norm i standardów wykonywania badań kryminalistycznych, 

kształtowanie wysokiego naukowego poziomu działalności eksperckiej, zasad etyki,  

pogłębianie i doskonalenie wiedzy kryminalistycznej, wspieranie podnoszenia  kwalifikacji, 

uzyskiwania stopni naukowych i uprawnień zawodowych;  



 5 

5) reprezentowanie, informowanie, promowanie i występowanie w interesie członków 

społeczności kryminalistycznej lub wyodrębnionych  grup przed różnymi podmiotami, 

organami i instytucjami; 

6) prowadzenie działalności obejmującej między innymi wykonywanie badań 

specjalistycznych, ekspertyz kryminalistycznych, wydawanie opinii,  nadzorowanie i 

nadawanie uprawnień rzeczoznawcy lub eksperta kryminalistyki; 

7) prowadzenie działań wspomagających rozwój gospodarczy, między innymi poprzez 

organizowanie różnych form kontaktów przedstawicieli nauki i praktyki kryminalistycznej, 

wykorzystywanie w działalności gospodarczej osiągnięć kryminalistyki, kierunkowanie i 

profilowanie badań naukowych;  prowadzenie działań na rzecz ochrony dóbr kultury, sztuki, 

w tym praw autorskich, ochrony praw konsumentów, wolności i praw człowieka, praw 

kobiet; podejmowanie działalności na rzecz zatrudnienia i aktywizacji zawodowej 

bezrobotnych;  

8) prowadzenie w różnych formach działalności wspomagającej, pomocowej oraz innych 

działań na rzecz grup znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej lub 

materialnej, dyskryminowanych lub odrzucanych środowiskowo czy społecznie, 

pochodzących ze środowisk kryminogennych, ofiar przestępstw, obywateli stykających się z 

przestępstwem lub organami ścigania i wymiaru sprawiedliwości, sprawców objętych 

oddziaływaniami prewencyjnymi i resocjalizacyjnymi; 

9) prowadzenie innych  działań lub rodzajów działalności  niemających charakteru działalności 

gospodarczej, służących  realizacji celów i zadań zgodnych z przyjętymi w statucie 

Towarzystwa sferami zadań pożytku publicznego.  

 

§ 8 

Towarzystwo może prowadzić działalność statutową w sferach przyjętych zadań pożytku 

publicznego we współpracy  z organami administracji publicznej na zasadach suwerenności stron, 

partnerstwa, pomocniczości, efektywności oraz uczciwej konkurencji i jawności.  

 

§ 9 

Zarząd Główny ma prawo zmiany i doprecyzowywania celów, rodzajów, form i przedmiotów 

działalności pożytku publicznego prowadzonych przez Towarzystwo oraz korzystania z tej 

działalności przez organy administracji publicznej, jednak wyłącznie w zakresie określonych przez 

statut sferach pożytku publicznego. 
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§ 10 

1. Towarzystwo może prowadzić działalność gospodarczą jedynie na podstawie odrębnej uchwały 

Zarządu Głównego zgodnie z zapisami ustawy o działalności pożytku publicznego i 

wolontariacie.  

2. Cały dochód,  w tym  z działalności odpłatnej pożytku publicznego, Towarzystwo przeznacza na 

działalność statutową. Dochód  nie może być przeznaczony do podziału między członków 

stowarzyszenia i służy wyłącznie realizacji zadań należących do sfery zadań publicznych lub 

celów statutowych stowarzyszenia. 

 

Rozdział III 

CZŁONKOWIE TOWARZYSTWA – ICH PRAWA I OBOWIĄZKI 

 

§ 11 

1. Członkowie Towarzystwa dzielą się na: 

1) zwyczajnych, 

2) wspierających, 

3) honorowych, 

4) sympatyków Towarzystwa. 

2. Zwyczajnym członkiem może być pełnoletni obywatel Rzeczypospolitej Polskiej lub  

cudzoziemiec, także nie mający miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 

który z racji swego wykształcenia lub wykonywanego zawodu przejawia zainteresowanie 

wiedzą kryminalistyczną.. 

3. Członków zwyczajnych deklarujących realizację celów i zadań Towarzystwo, przyjmuje Zarząd 

Główny, na wniosek zainteresowanych zgłoszony w formie pisemnej deklaracji, po wykazaniu 

się odpowiednim poziomem wiedzy kryminalistycznej i przedstawieniu rekomendacji członka 

zwyczajnego lub Zarządu Oddziału albo Rady Naukowej. 

4. Członkiem wspierającym może być polska lub zagraniczna osoba fizyczna lub prawna, która 

chce wspierać statutową działalność Towarzystwa poprzez zdeklarowanie pomocy finansowej, 

rzeczowej lub organizacyjnej. Na członka wspierającego przyjmuje Zarząd Główny na pisemny 

wniosek zainteresowanego. 

5. Członkiem honorowym może być polska lub zagraniczna osoba fizyczna, która w szczególny 

sposób przyczyniła się do realizacji statutowych celów, zadań i rozwoju Towarzystwa. Tytuł 

członka honorowego nadaje Zarząd Główny Towarzystwa na wniosek Rady Naukowej. 
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6. Sympatykiem Towarzystwa może być osoba wykazująca zainteresowanie działalnością 

stowarzyszenia, wiedzą kryminalistyczną, przyjęta przez Zarząd Główny, która nie spełnia 

wszystkich warunków przynależności do Towarzystwa w charakterze członka zwyczajnego, ale 

deklaruje chęć wspierania Towarzystwa w charakterze sympatyka. Sympatykiem może zostać 

także każdy wolontariusz pracujący na rzecz Towarzystwa. Przyjęcie następuje na pisemny 

wniosek zainteresowanego. 

7. Zarząd Główny podejmując uchwałę o przyjęciu zainteresowanej osoby lub instytucji w poczet 

członków lub sympatyków Towarzystwa, bierze pod uwagę możliwość realizacji przez 

kandydata celów i zadań Towarzystwa oraz opinię Rady Naukowej. 

 

§ 12 

1. Członek zwyczajny Towarzystwa ma prawo do: 

1) czynnego i biernego wyboru do władz Towarzystwa, 

2) udziału w działalności programowo - badawczej Towarzystwa, korzystania z doradztwa i 

rezultatów działania Towarzystwa, a w szczególności z ochrony swoich praw 

zawodowych i autorskich, korzystania z działalności statutowej, w tym eksperckiej, 

informacyjnej, szkoleniowej i wydawniczej, wymiany doświadczeń międzynarodowych 

oraz korzystania z różnych form współpracy i pomocy koleżeńskiej członków 

Towarzystwa. 

2. Członkom wspierającym i honorowym oraz sympatykom Towarzystwa przysługują prawa 

członka zwyczajnego z wyjątkiem praw określonych w  § 12 ust 1 pkt 1  lub innych ograniczeń 

wyraźnie w statucie wymienionych. 

3. Członkowie wspierający będący osobami prawnymi, wykonuje swoje prawa za pośrednictwem 

umocowanych przedstawicieli. 

4. Członkowie Towarzystwa mają prawo do noszenia odznaki Towarzystwa. 

5. Wykorzystywanie majątku Towarzystwa na rzecz członka,  jest możliwe jedynie wtedy, gdy 

bezpośrednio wynika to ze statutowego celu Towarzystwa. 

6. Za szczególne zasługi dla Towarzystwa członek może zostać uhonorowany pamiątkowym 

medalem „Zasłużony dla Polskiego Towarzystwa Kryminalistycznego”. 

 

§ 13 

Członkowie Towarzystwa zobowiązani są do: 

1) przestrzegania statutu, regulaminów oraz uchwał władz Towarzystwa i zasad etyki; 
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2) aktywnej realizacji celów statutowych Towarzystwa poprzez udział w działalności 

Towarzystwa w granicach swoich możliwości, propagowanie haseł i idei Towarzystwa 

oraz zjednywanie mu członków i sympatyków, podnoszenia wiedzy kryminalistycznej, 

kwalifikacji zawodowych i naukowych oraz ich udostępnianie dla celów statutowych;  

3) regularnego opłacania składek członkowskich ustalanych przez Zarząd Główny 

Towarzystwa. 

4) odpowiedzialnego udziału we władzach i aktywnej pracy na rzecz Towarzystwa; 

 

§ 14  

1. Członkostwo w Towarzystwie ustaje na skutek: 

1) dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego pisemnie do Zarządu Głównego Towarzystwa; 

2) wykreślenia, po pisemnym upomnieniu, z ewidencji członków uchwałą Zarządu 

Głównego za niepłacenie składek członkowskich co najmniej przez sześć miesięcy lub z 

powodu nie uczestniczenia w pracach Towarzystwa przez okres co najmniej 2 lat; 

3) wykluczenia prawomocnym orzeczeniem Sądu Koleżeńskiego z Towarzystwa za 

nieprzestrzeganie statutu, regulaminów i uchwał władz Towarzystwa oraz zasad etyki; 

4) utraty zdolności do działań prawnych bądź też pozbawienia praw publicznych na mocy 

prawomocnego orzeczenia sądowego; 

5) śmierci członka Towarzystwa; 

6) wykluczenia uchwałą Zarządu Głównego w przypadku rażącego naruszenia zasad etyki, 

działania na szkodę Towarzystwa lub skazania prawomocnym orzeczeniem sądu za 

przestępstwo umyślne.  

2. W przypadkach  określonych w § 14 ust. 1 pkt 3, 4, 6, Zarząd Główny, przed uzyskaniem 

prawomocnego orzeczenia Sądu, może podjąć uchwałę o zwieszeniu członkostwa w 

Towarzystwie. Uprawnienie to nie przysługuje w stosunku do członków Komisji Rewizyjnej 

oraz Sądu Koleżeńskiego.     

3. Uprawnienie o skreśleniu lub wykluczeniu nie przysługuje w stosunku do członków Komisji 

Rewizyjnej oraz Sądu Koleżeńskiego. Osoba wykluczona lub skreślona ma prawo wniesienia 

odwołania do Zjazdu w terminie 30 dni od daty doręczenia uchwały na piśmie. Zjazd rozpatruje 

odwołanie w czasie najbliższych obrad. Decyzja Zjazdu jest ostateczna. 

 

§ 15 

1. Członkowie Towarzystwa mogą uczestniczyć w pracach powoływanych przez Zarząd Główny: 

Oddziałach, biurach, sekcjach specjalistycznych, środowiskowych i komisjach problemowych. 
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2. Tryb powoływania i zakres działania, biur, sekcji i komisji w sprawach nieuregulowanych w 

statucie ustala Zarząd Główny. 

3. Członek może jednocześnie uczestniczyć w pracach kilku sekcji, komisji i biur. 

4. Na potrzeby działalności statutowej oraz do pracy w biurach, sekcjach i komisjach mogą być za 

wynagrodzeniem zatrudniane osoby, w tym członkowie Towarzystwa, zgodnie z zapisami 

ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.. 

 

Rozdział IV 

STRUKTURA  ORGANIZACYJNA  I  WŁADZE  TOWARZYSTWA 

 

§ 16 

1. Władzami Towarzystwa są: 

1) Zjazd Towarzystwa, 

2) Zarząd Główny, 

3) Komisja Rewizyjna, 

4) Sąd Koleżeński, 

5) Rada Naukowa. 

2. W przypadku gdy liczba członków przekroczy 500 osób, Zjazd zostaje zastąpiony Zjazdem 

Delegatów, wybranych w proporcji jeden delegat na 10 członków. Mandat delegata trwa do 

czasu nowych wyborów.  

3. Szczegółowy tryb wyboru delegatów oraz przydziału mandatów określa regulamin. 

 

§ 17 

1. Kadencja wszystkich władz Towarzystwa trwa 6 lat, a ich wybór odbywa się w głosowaniu 

tajnym, bezwzględną większością głosów. Wybór władz następuje spośród nieograniczonej 

liczby kandydatów.  

2. Wybór do władz Towarzystwa jest równoznaczny z uzyskaniem mandatu delegata na najbliższy 

Zjazd Zwyczajny.  

3. Uchwały władz Towarzystwa, jeżeli statut nie stanowi inaczej, podejmowane są w głosowaniu 

jawnym zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby 

uprawnionych członków (delegatów), a w drugim terminie, o którym mowa w § 19 ust. 4 pkt 2, 

bez względu na liczbę uprawnionych. Zgromadzeni mogą uchwalić głosowanie tajne. 
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§ 18 

1. W przypadku ustąpienia, wykluczenia, zawieszenia lub śmierci członka władz Towarzystwa w 

trakcie trwania kadencji, skład osobowy tych władz jest uzupełniany spośród nie wybranych 

kandydatów, według kolejności uzyskanych głosów. Liczba dokooptowanych w ten sposób 

członków władz nie może przekroczyć ½ liczby członków pochodzących z wyborów. 

2. Zarząd Główny z własnej inicjatywy lub na wniosek innych władz Towarzystwa może zawiesić 

pełnienie przez członka funkcji we władzach Towarzystwa, jeżeli uchyla się on od obowiązków 

wynikających z jej pełnienia. Uprawnienie nie przysługuje w stosunku do członków Komisji 

Rewizyjnej oraz Sądu Koleżeńskiego.  

 

ZJAZD TOWARZYSTWA 

 

§ 19 

1. Zjazd jest najwyższą władzą Towarzystwa. 

2. W Zjeździe biorą udział: 

1) z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni, 

2) z głosem doradczym – członkowie wspierający, honorowi, sympatycy Towarzystwa i 

zaproszeni goście. 

3. O miejscu, terminie i porządku obrad Zarząd Główny powiadamia członków co najmniej na 15 

dni przed terminem Zjazdu. 

4. Uchwały Zjazdu zapadają przy obecności: 

1) w pierwszym terminie – co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych członków 

(delegatów): 

2) w drugim terminie, wyznaczonym w tym samym dniu, 30 minut później od pierwszego 

terminu – bez względu na liczbę osób uprawnionych do głosowania. 

 

§ 20 

1. Zjazd może być zwyczajny lub nadzwyczajny. 

2. Zjazd zwołuje się w terminach określonych w statucie z uwzględnieniem § 19 ust. 3.  

3. Zjazd obraduje według uchwalonego przez siebie regulaminu obrad. 

4. Obradami Zjazdu kieruje Prezydium w składzie co najmniej: przewodniczący, zastępca, 

sekretarz. 

5. Nadzwyczajny Zjazd obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których został zwołany. 
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6. Nadzwyczajny Zjazd może odbywać się w każdym czasie, w szczególnie uzasadnionych 

przypadkach. 

7. Nadzwyczajny Zjazd zwołuje Zarząd Główny: 

1) z własnej inicjatywy; 

2) na żądanie Komisji Rewizyjnej; 

3) na umotywowane żądanie, co najmniej 1/5 członków zwyczajnych. 

8. W przypadkach określonych w § 20 ust. 7 pkt 2 i 3, oraz § 26 pkt 4, Nadzwyczajny Zjazd 

powinien być zwołany nie później niż w ciągu 90 dni od daty złożenia odpowiedniego wniosku 

Zarządowi Głównemu. 

 

§ 21 

Do kompetencji Zjazdu w szczególności należy: 

1) określenie głównych kierunków działania Towarzystwa, 

2) uchwalanie zmian statutu oraz regulaminów Zjazdu, 

3)  wybór i odwołanie członków władz Towarzystwa, 

4)  rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań poszczególnych władz Towarzystwa za pełny  

okres kadencji, 

5) rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Towarzystwa lub jego 

władze, 

6) rozpatrywanie odwołań w sprawach członkowskich złożonych w zawitym terminie 30 dni 

od powiadomienia, od uchwał Zarządu oraz orzeczeń Sądu Koleżeńskiego, 

7) podejmowanie uchwał w innych sprawach wniesionych pod obrady, 

8) podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Towarzystwa i przeznaczeniu jego majątku, 

 

ZARZĄD GŁÓWNY 

 

§ 22 

1. Zarząd Główny kieruje całokształtem działalności Towarzystwa, zgodnie z uchwałami Zjazdu 

reprezentuje je na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność przed Zjazdem.  

2. Zarząd Główny składa się z 7 – 9 członków, w tym prezesa, 2 wiceprezesów, sekretarza i 

skarbnika, których wybiera ze swojego grona na pierwszym posiedzeniu. 

3. Zarząd Główny może ze swego grona powołać Prezydium, w skład Prezydium wchodzą: prezes, 

wiceprezesi, sekretarz, skarbnik. 
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4. Prezydium kieruje działalnością Towarzystwa w okresie między posiedzeniami Zarządu 

Głównego. Zakres kompetencji Prezydium określa Zarząd Główny. 

5. Zasady działania Zarządu Głównego, jako organu zarządzającego, a w tym odpowiedzialność 

poszczególnych członków, określa na podstawie Statutu regulamin uchwalany przez Zarząd 

Główny.  

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

roku. 

 

§ 23 

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, 



 13 

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) nadawanie medalu „Zasłużony dla Polskiego Towarzystwa Kryminalistycznego” po 

uzyskaniu akceptacji Rady Naukowej w trybie określonym w regulaminie,  

 

§ 24 

1. Zarząd Główny jest organem zarządzającym Towarzystwa i odpowiada za należyte prowadzenie 

statutowej działalność nieodpłatnej lub działalności odpłatnej pożytku publicznego w 

rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. 

2. Zarząd Główny prowadzi działalność statutową po określeniu rodzajów (przedmiotów) 

działalności lub ich zmiany, dokonuje określenia i zgłoszenia nieodpłatnego albo odpłatnego 

charakteru każdej z podejmowanych działalności, jak również występuje do odpowiednich 

rejestrów oraz do Krajowego Rejestru Sądowego z wnioskiem o nadanie statusu organizacji 

pożytku publicznego na zasadach i w trybie określonym przepisami prawa.  

3. Zarząd Główny jest odpowiedzialny za zebranie oraz przekazanie odpowiednim organom 

wszelkich informacji i dokumentów niezbędnych dla spełnienia statusu pożytku publicznego 

oraz za jego  przestrzeganie i utrzymanie w przyszłości.  

4. Zarząd Główny, określając przedmiot działalności statutowej uwzględnia jego prowadzenie 

wyłącznie na rzecz ogółu społeczności kryminalistycznej lub grupy wyodrębnionej ze względu 

na szczególnie trudną sytuację życiową lub materialną w stosunku do społeczeństwa, jak 

również na rzecz członków stowarzyszenia. 

5. Zarząd Główny  lub upoważnione, odpowiednio do terytorialnego zasięgu, Zarządy Oddziałów  

mogą we współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego opracowywać i uchwalać roczne 

programy współpracy. 

6. Zarząd Główny stowarzyszenia sporządza i po zatwierdzeniu ogłasza corocznie do publicznej 

wiadomości sprawozdanie merytoryczne ze swojej działalności oraz sprawozdanie finansowe. 

Przepisy o rachunkowości oraz przepisy dotyczące zakresu sprawozdań składanych przez 

fundacje stosuje odpowiednio.  

7. Ogłaszanie do publicznej wiadomości z  zastrzeżeniem przepisów odrębnych, następuje co 

najmniej poprzez wyłożenie sprawozdań w siedzibie stowarzyszenia i podanie ich treści poprzez 

sieć informatyczną. 
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KOMISJA REWIZYJNA 
 

§ 25 

1. Komisja Rewizyjna jest kolegialnym organem statutowym, powołanym do sprawowania 

kontroli nad działalnością Towarzystwa oraz jego organem zarządzającym.  

2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 – 5 członków, w tym: przewodniczącego, jego zastępcy oraz 

sekretarza, których wybiera ze swojego grona na pierwszym posiedzeniu. 

3. Komisja Rewizyjna jest organem odrębnym, nie podlegającym w zakresie wykonywania 

kontroli wewnętrznej organowi  zarządzającemu. 

 

§ 26 

Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy: 

1) stałe kontrolowanie działalności Towarzystwa i jego organu zarządzającego;  

2) występowanie do Zarządu Głównego z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonych 

kontroli i lustracji;  

3) prawo żądanie zwołania Nadzwyczajnego Zjazdu w razie stwierdzenia nie 

wywiązywania się przez Zarząd Główny z jego statutowych obowiązków, a także prawo 

żądania zwołania  posiedzenia  Zarządu Głównego; 

4) zwołanie Zjazdu, w razie nie zwołania go przez Zarząd Główny w terminie lub trybie 

ustalonym Statutem; 

5) składanie na Zjeździe wniosków o udzielenie lub odmowę udzielenia absolutorium 

władzom Towarzystwa; 

6) składanie sprawozdań ze swej działalności na Zjeździe; 

7) przyjmowanie i zatwierdzanie corocznie, w terminie do sześciu miesięcy za rok 

poprzedni, sprawozdań przygotowanych przez Zarząd Główny;  

 

§ 27 

1. Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo  brać udział, z głosem doradczym, w 

posiedzeniach Zarządu Głównego i jego Prezydium.  

2. Komisja Rewizyjna działa na podstawie regulaminu uchwalonego przez Zjazd. 

3. Członkowie Komisji Rewizyjnej: 

1) nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi w stosunku 

pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia; 

2) nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej. 
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SĄD KOLEŻEŃSKI 

 

§ 28 

1. Sąd Koleżeński składa się z 5 członków, którzy na pierwszym posiedzeniu wybierają ze swego 

grona przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i sekretarza. 

2. Członkowie Sądu Koleżeńskiego nie mogą pełnić funkcji w innych władzach Towarzystwa. 

 

§ 29 

1. Sąd Koleżeński orzeka w składzie co najmniej trzyosobowym.  

2. Zespołowi rozpatrującemu sprawy  przewodniczy  przewodniczący Sądu lub jego zastępca. 

3. Postępowanie przed Sądem Koleżeńskim toczy się na zasadzie równości stron, z zapewnieniem 

stronom prawa do obrony, a także odwołania się do Zjazdu. 

 

§ 30 

Do zakresu działania Sądu Koleżeńskiego należy: 

1) rozpatrywanie spraw wniesionych, związanych z naruszeniem przez członków 

postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz Towarzystwa oraz zasad etyki; 

2) rozpoznawanie i rozstrzyganie wniesionych sporów między członkami Towarzystwa; 

3) składanie sprawozdań ze swojej działalności na Zjeździe. 

 

§ 31 

Sąd Koleżeński może nakładać następujące kary organizacyjne: 

1) upomnienia; 

2) nagany; 

3) zawieszenia  w prawach członkowskich na okres od 6 do 12 miesięcy; 

4) wykluczenia z Towarzystwa. 

 

§ 32 

Przewodniczącemu Sądu Koleżeńskiego przysługuje prawo uczestniczenia w posiedzeniach 

Zarządu i Komisji Rewizyjnej – z głosem doradczym. 

 

§ 33 

Szczegółowy tryb i zasady działania Sądu Koleżeńskiego określa regulamin uchwalony przez Zjazd. 
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RADA   NAUKOWA 

 

§ 34 

1. Rada Naukowa jest organem stanowiącym, naukowo-opiniodawczym i doradczym pełniącym 

funkcje organizatorsko – inicjujące w zakresie działalności statutowej, w tym w sferach zadań 

pożytku publicznego, a w szczególności: 

1) inicjuje kierunki działalności naukowo-badawczej;  

2) opiniuje programy działalności dydaktycznej; 

3) ustala zasady i formy organizacyjne wykonywania ekspertyz i wydawania opinii 

rzeczoznawczych oraz nadaje i weryfikuje uprawnienia eksperta i rzeczoznawcy; 

4) wyznacza programy działalności szkoleniowo-popularyzatorskiej; 

5) opiniuje celowość powoływania sekcji, komisji i zespołów badawczych oraz ocenia 

jakość  i poziom działalności wymienionej w pkt 1 - 4,  pod względem merytorycznym; 

6) opiniuje wnioski o przystąpieniu Towarzystwa do krajowych i międzynarodowych 

organizacji o podobnym charakterze;  

7) opiniuje wnioski o nadanie tytułu: członka honorowego i prezesa honorowego oraz 

wnioski o przyznanie medalu „Zasłużony dla Polskiego Towarzystwa 

Kryminalistycznego”; 

8) opiniuje deklaracje i wnioski o przyjęcie w poczet członków Towarzystwa. 

2. Członków Rady Naukowej w liczbie nie przekraczającej 15 osób wybiera Zjazd. Członków 

konsultantów powołuje Rada Naukowa w trybie i na zasadach określonych w regulaminie. 

3. Członkowie Rady Naukowej są wybierani i powoływani wyłącznie spośród członków 

Towarzystwa. 

 

§ 35 

Rada Naukowa Towarzystwa może wnioskować o utworzenie jednostek badawczo-rozwojowych 

lub innych zgodnie z obowiązującymi przepisami.  

 

§ 36 

Szczegółowe zadania, strukturę i uprawnienia Rady Naukowej określa regulamin przyjęty przez 

Zarząd Główny Towarzystwa na wniosek Rady Naukowej. 
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§ 37 

1. Władzami Rady Naukowej są: Przewodniczący Rady Naukowej, jego dwóch zastępców oraz 

sekretarz naukowy, których Rada wybiera ze swojego grona na pierwszym posiedzeniu. 

2. Członkowie władz Rady Naukowej nie mogą pełnić funkcji w innych władzach Towarzystwa. 

 

Rozdział V 

ODDZIAŁY  TOWARZYSTWA 

 

§ 38 

1. O powstaniu Oddziału Towarzystwa,  jego zasięgu terytorialnym decyduje Zarząd Główny. Do 

powstania Oddziału konieczna jest liczba co najmniej 15 członków Towarzystwa. 

2. Oddział może objąć zasięgiem działania jedno lub kilka województw, siedzibę Oddziału 

wyznacza Zarząd Główny. Oddział nie posiada osobowości prawnej i podlega bezpośrednio 

Zarządowi Głównemu Towarzystwa.  

 

§ 39 

1. Ilekroć zajdzie potrzeba wynikająca z przepisów lub statutu albo woli członków Oddziału, 

Zarząd zwołuje Walne Zgromadzenie Oddziału z własnej inicjatywy lub na żądanie co najmniej 

1/3 ogólnej liczby członków Oddziału, nie rzadziej jednak jak co 6 lat. 

2. W uzasadnionych przypadkach Komisja Rewizyjna lub Zarząd Główny Towarzystwa mają 

prawo zwołać Walne Zgromadzenie Oddziału. 

 

§ 40 

W Walnym Zgromadzeniu Oddziału uczestniczą z głosem decydującym członkowie Oddziału;  

mogą uczestniczyć również przedstawiciele władz Towarzystwa oraz zaproszeni goście. 

 

§ 41 

Walne Zgromadzenie Oddziału jest najwyższą władzą Oddziału i posiada następujący zakres 

działania: 

1) rozpatruje i zatwierdza na koniec kadencji sprawozdania Zarządu Oddziału oraz wnioski 

Komisji Rewizyjnej Oddziału; 

2) udziela lub odmawia udzielenia absolutorium Zarządowi Oddziału; 

3) dokonuje odwołania i wyboru Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej Oddziału; 
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4) wybiera delegatów na Walny Zjazd delegatów Towarzystwa oraz uchwala do 

przedstawienia na Zjazd wnioski; 

5) uchwala wnioski do programu prac i  preliminarza budżetowego Oddziału. 

 

§ 42 

Zarząd Oddziału składa się z 3 – 5 osób, w tym prezesa, sekretarza i skarbnika, wybranych jak w § 

39 pkt 1 z prawem odwołania przez Walne Zgromadzenie Oddziału w każdym czasie. 

 

§ 43 

Do kompetencji Zarządu Oddziału należy: 

1) wykonywanie postanowień Walnego Zgromadzenia Oddziału i władz zwierzchnich 

Towarzystwa; 

2) kierowanie pracami Towarzystwa na swym terenie, jak również prowadzenie niezbędnej 

dokumentacji i sprawozdawczości; 

3) czuwanie nad działalnością: biur, sekcji i komisji, w zakresie powierzonym przez Zarząd 

Główny; 

4) zarządzanie i rozliczanie funduszy Oddziału oraz majątku przekazanego przez Zarząd 

Główny lub przyznanego w ramach zatwierdzonego preliminarza budżetowego; 

5) zwoływanie Walnego Zgromadzenia Oddziału; 

6) składanie Zarządowi Głównemu okresowych, corocznych sprawozdań z działalności 

Oddziału, w tym sprawozdań finansowych i merytorycznych, zatwierdzanych przez 

Komisję Rewizyjną Oddziału w terminie do jednego miesiąca następnego roku; 

7) reprezentowanie Towarzystwa na terenie działalności Oddziału, z upoważnienia Zarządu 

Głównego.  

 

§ 44 

Zarząd Oddziału za zgodą Zarządu Głównego może tworzyć na swym terenie biura, sekcje, 

komisje. 

 

§ 45 

Komisja Rewizyjna Oddziału składa się z 3 członków, którzy wybierają spośród siebie 

przewodniczącego, wybranych jak w § 39 pkt 1 z prawem odwołania przez Walne Zgromadzenie 

Oddziału w każdym czasie. 
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§ 46 

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej Oddziału należy: 

1) przeprowadzanie stałych i wyrywkowych kontroli całokształtu działalności Oddziału i 

jego władz  ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki finansowej; 

2) składanie na Walnym Zgromadzeniu Oddziału sprawozdań ze swej działalności i 

występowanie z wnioskami o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi 

Oddziału; 

3) występowanie do Zarządu Oddziału z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonych 

kontroli; 

4) występowanie z wnioskami o zwołanie posiedzenia Zarządu Oddziału. 

5) zatwierdzanie corocznych sprawozdań Zarządu Oddziału;  

 

§ 47 

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym rozdziale stosuje się odpowiednio inne przepisy 

Statutu.  

 

Rozdział VI 

MAJĄTEK TOWARZYSTWA 

 

§ 48 

Majątek Towarzystwa stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze. 

 

§ 49 

1. Źródłami powstania majątku Towarzystwa są: 

1) opłaty wpisowe i składki członkowskie; 

2) dochody z nieruchomości i ruchomości stanowiących własność lub będących w 

użytkowaniu Towarzystwa; 

3) dotacje, granty, ustawowe wpłaty z podatku, dochody z ofiarności publicznej i zbiórki 

pieniężne; 

4) darowizny, zapisy i spadki; 

5) dochody z działalności statutowej 

6) dochody z działalności gospodarczej. 
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2. Środki pieniężne, niezależnie od źródeł ich pochodzenia, po uwzględnieniu bieżących potrzeb 

powinny być przechowywane na koncie Towarzystwa. Wpłaty gotówkowe z Oddziałów winny 

być, jak najszybciej przekazane na  konto Towarzystwa. 

3. Towarzystwo prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość zgodnie z obowiązującymi 

przepisami oraz szczegółowymi regulaminami i zaleceniami Zarządu Głównego. 

 

§ 50 

Majątek Oddziału jest zawsze majątkiem  Zarządu Głównego Stowarzyszenia, jedynie przekazanym 

przez Zarząd Główny do statutowego wykorzystania i rozliczenia na zasadach i w trybie określonym 

w statucie, regulaminach oraz obowiązujących przepisach prawa. 

 

§ 51 

Towarzystwo nie ma prawa do:  

1) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Towarzystwa w 

stosunku do jego członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi 

pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub 

powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do 

drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych 

dalej „osobami bliskimi”; 

2) przekazywania majątku Towarzystwa na rzecz członków, członków organów lub 

pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób 

trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na 

preferencyjnych warunkach; 

3) wykorzystywania majątku Towarzystwa na rzecz członków, członków organów lub 

pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób 

trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu 

stowarzyszenia;  

4) zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których 

uczestniczą członkowie Towarzystwa, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich 

osób bliskich. 

 

§ 52 
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1. Dla ważności oświadczenia woli, pism i dokumentów w przedmiocie praw i obowiązków 

majątkowych Towarzystwa wymagane są podpisy dwóch osób spośród: prezesa, wiceprezesa   

lub skarbnika. 

2. Dla ważności innych pism, oświadczeń woli i dokumentów oraz mniejszych dyspozycji 

majątkowych do kwoty 10.000 zł (dziesięciu tysięcy złotych) wystarcza jeden podpis: prezesa, 

wiceprezesa, skarbnika lub upoważnionego członka Zarządu Głównego. 

 

 

 

Rozdział VII 

ZMIANA STATUTU I ROZWIĄZANIE TOWARZYSTWA 

 

§ 53 

1. Uchwalenie statutu lub jego zmiana oraz podjęcie uchwały o rozwiązaniu Towarzystwa przez 

Zjazd wymagają  kwalifikowanej większości głosów – 2/3 – przy obecności co najmniej połowy 

uprawnionych do głosowania, a w drugim terminie bez względu na liczbę uprawnionych. 

2. Uchwalenie statutu lub jego zmiana oraz rozwiązanie Towarzystwa mogą być przedmiotem 

Zjazdu wyłącznie wtedy, gdy sprawy te zostały umieszczone w porządku obrad Zjazdu.  

3. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Towarzystwa Zjazd określa sposób przeprowadzenia 

likwidacji oraz przeznaczenia majątku Towarzystwa. 

4. W sprawach dotyczących rozwiązania i likwidacji Towarzystwa nie uregulowanych w statucie, 

lub gdy nastąpi utrata statusu instytucji pożytku publicznego mają zastosowanie przepisy ustawy  

Prawo o stowarzyszeniach oraz odpowiednie przepisy ustawy  o działalności pożytku 

publicznego i wolontariacie.  

 

Rozdział VIII 

PRZEPISY PRZEJŚCIOWE 

 

§ 54 

Statut wchodzi w życie po uprawomocnieniu się stosownego postanowienia sądu rejestrowego. 

 


