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ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§l

Rada Naukowa Polskiego Towarzystwa Kryminalistycznego, zwana dalej Radą Naukową,
jest kolegialnym organem stanowiącym, naukowo-opiniodawczym i doradczym pełniącym
funkcje organizatorsko-inicjujące w zakresie działalności statutowej.
§2
Rada

Naukowa

działa

na

podstawie

§

34–37

Statutu

Polskiego

Towarzystwa

Delegatów

Polskiego

Towarzystwa

Kryminalistycznego.
§3
Rada

Naukowa

wybierana

jest

przez

Zjazd

Kryminalistycznego.
§4
1. Członkami Rady Naukowej są samodzielni pracownicy nauki, stanowiący co najmniej 60%
ogólnego składu Rady, oraz doktorzy, biegli (eksperci) i rzeczoznawcy z zakresu
kryminalistyki i nauk pokrewnych – stanowiący pozostałą część Rady Naukowej. Członkowie
Rady Naukowej są wybierani i powoływani spośród członków Towarzystwa.
2. Rada Naukowa może powołać do swojego składu członków konsultantów spośród osób
spełniających kryteria określone w pkt l. Członka konsultanta powołuje się na jego wniosek
lub na wniosek organów statutowych PTK w głosowaniu jawnym przy zachowaniu
warunków określonych w § 17.
§5
1. Pracami Rady Naukowej kieruje przewodniczący Rady Naukowej oraz dwaj jego zastępcy,
wybierani z grona członków Rady Naukowej na pierwszym jej posiedzeniu.
2. Rada Naukowa wybiera ze swojego grona sekretarza, którego głównym zadaniem jest

prowadzenie spraw organizacyjnych i administracyjnych Rady.
3. W przypadku zmniejszenia się składu Rady Naukowej, gdy do końca jego kadencji
pozostało więcej niż sześć miesięcy, uzupełnia się skład Rady Naukowej spośród osób, które
uzyskały w kolejności największą liczbę głosów w wyborach do Rady Naukowej na ostatnim
zjeździe Polskiego Towarzystwa Kryminalistycznego.
§6
Rada Naukowa może powoływać ze swego grona komisje problemowe do realizacji
zadań określonych w niniejszym regulaminie.
§7
Przewodniczący Rady Naukowej lub jego zastępcy mogą w razie potrzeby zapraszać
na posiedzenia Rady osoby niewchodzące w jej skład. Osobom tym przysługuje głos
doradczy.

ROZDZIAŁ II
ZAKRES DZIAŁANIA RADY NAUKOWEJ
§8
Zakres

działania

Rady

Naukowej,

określony

w

§

34

Statutu

Polskiego

Towarzystwa Kryminalistycznego, obejmuje:
1) inicjowanie kierunków działalności naukowo-badawczej Polskiego Towarzystwa
Kryminalistycznego,
2) opiniowanie działalności dydaktycznej z zakresu kryminalistyki i nauk pokrewnych,
3) ustalanie zasad i form organizacyjnych wykonywania ekspertyz i wydawania opinii
rzeczoznawczych,
4) nadawanie i weryfikację uprawnień eksperta PTK,
5) wyznaczanie programów działalności szkoleniowo-popularyzatorskiej,
6) opiniowanie celowości powoływania sekcji, komisji i zespołów badawczych oraz
ocenę jakości i poziomu działalności wymienionej w pkt 1–5 pod względem
merytorycznym,
7) opiniowanie wniosków o przystąpienie Towarzystwa do krajowych i
międzynarodowych organizacji o podobnym charakterze,
8) opiniowanie wniosków o nadanie tytułu: członka honorowego i prezesa honorowego
oraz wniosków o przyznanie medalu „Zasłużony dla Polskiego Towarzystwa
Kryminalistycznego”,
9) opiniowanie deklaracji i wniosków o przyjęcie w poczet członków Towarzystwa.

§9
Rada Naukowa może wnioskować o powołanie jednostek badawczo-rozwojowych.
§ 10
Rada Naukowa rozpatruje inne sprawy przekazane przez Zjazd Polskiego Towarzystwa
Kryminalistycznego lub Zarząd Główny PTK.

ROZDZIAŁ III
SPOSÓB DZIAŁANIA RADY NAUKOWEJ
§ l1
Rada Naukowa wykonuje zadania na posiedzeniach, a także poprzez komisje, zespoły
bądź też zlecając prace poszczególnym członkom Rady. Posiedzenia Rady mogą się odbywać
wspólnie z posiedzeniami Zarządu Głównego PTK. Posiedzenia Rady mogą odbywać się w
trybie

stacjonarnym

lub

zdalnym.

Wspólne

posiedzenia

prowadzi

członek

Zarządu Głównego PTK lub Rady Naukowej wyznaczany przez prezesa Zarządu Głównego
PTK lub wiceprezesa w uzgodnieniu z przewodniczącym Rady.
§ 12
1. Posiedzenia Rady Naukowej zwołuje przewodniczący, jego zastępca lub upoważniona
przez przewodniczącego osoba z urzędu albo na wniosek co najmniej 8 członków Rady.
2. Przewodniczący Rady Naukowej lub jego zastępca zwołuje posiedzenia Rady Naukowej na
wniosek Zarządu Głównego PTK lub Prezydium Zarządu Głównego.
§ 13
Przewodniczący zatwierdza porządek dzienny posiedzenia Rady i co najmniej na trzy
dni przed wyznaczonym terminem zawiadamia członków Rady i inne zainteresowane osoby
o zwołaniu posiedzenia, podając równocześnie do wiadomości porządek dzienny i przesyłając
odpowiednie materiały.
§ 14
Materiały na posiedzenie Rady Naukowej przygotowują przewodniczący, zastępcy
przewodniczącego i sekretarz Rady oraz w uzasadnionych przypadkach komisje lub
poszczególni członkowie Rady bądź osoby upoważnione przez przewodniczącego.

§ 15
W czasie obrad Rada ustosunkowuje się do rozpatrywanych zagadnień oraz w tym
zakresie wyraża swoje opinie i wnioski, a także podejmuje uchwały.
§ 16
Przewodniczący Rady Naukowej może poddawać uchwały i wnioski Rady pod głosowanie
jawne lub tajne, z wyjątkiem spraw personalnych, które głosuje się w trybie tajnym.
§ 17
l. Warunkiem ważności uchwały Rady jest uchwalenie jej w obecności co najmniej połowy
składu Rady, większością głosów oddanych w głosowaniu jawnym lub tajnym. W przypadku
równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego Rady, a w razie jego nieobecności
zastępcy lub przewodniczącego posiedzenia.
2. Głosowanie tajne przeprowadza się w sprawach personalnych, z zastrzeżeniem § 4 ust. 2,
oraz wtedy, gdy zażąda tego choćby jeden członek Rady.
3. W uzasadnionych przypadkach przewodniczący Rady Naukowej może podjąć decyzję
o

przeprowadzeniu

głosowania

korespondencyjnie

lub

za

pośrednictwem

łączy

elektronicznych.
4. Od uchwał Rady Naukowej przysługuje prawo odwołania do Zjazdu złożone w terminie 30
dni od daty otrzymania uchwały za pośrednictwem Rady.
§ 18
Niniejszy Regulamin, wraz ze zmianami, został przyjęty przez Zarząd Główny na wniosek
Rady Naukowej na posiedzeniu w dniu 20 października 2020 r.
Przewodniczący Rady Naukowej
Polskiego Towarzystwa Kryminalistycznego
prof. dr hab. Tadeusz Tomaszewski
Prezes Polskiego Towarzystwa Kryminalistycznego
dr hab. prof. UR Mieczysław Goc

