
UCHWAŁA 

Zarządu Głównego i Rady Naukowej 

Polskiego Towarzystwa Kryminalistycznego 

z dnia 10 lutego 2021 roku 
 

 Na posiedzeniu w dniu 10.02.2021 r. członkowie Zarządu Głównego i Rady Naukowej PTK 

podjęli wspólną uchwałę określającą główne kierunki pracy w roku 2021. Przyjęto następujące główne 

kierunki pracy Polskiego Towarzystwa Kryminalistycznego w 2021 roku: 

 

1/ w obszarze działalności naukowej i popularyzatorskiej: 

- organizacja spotkań naukowych połączonych z wykładami i dyskusją, 

- udział Instytutu Kryminalistyki PTK w realizacji projektu badawczo-rozwojowego pt. Inteligentny 
system do identyfikacji fałszerstwa cech biometrycznych pisma ręcznego  (projekt „Rękopis”) oraz w 

przygotowaniu i prowadzeniu innych badań naukowych i prac rozwojowych, 

- udział przedstawicieli PTK w krajowych i zagranicznych konferencjach i spotkaniach naukowych 

(bezpośrednio lub online), 

- publikowanie na stronie internetowej Towarzystwa informacji na temat sympozjów, konferencji  

i innych przedsięwzięć kryminalistycznych organizowanych przez PTK oraz inne instytucje, 

- przygotowanie i zamieszczanie na stronie internetowej materiałów popularyzujących różne dziedziny 

badań kryminalistycznych; 

 

2/ w zakresie działalności wydawniczej: 

- wydanie wspólnie z UW kolejnego tomu „Problemów Współczesnej Kryminalistyki”, 

- wydanie VI i VII tomu Polskiej Bibliografii Kryminalistycznej (lata 2008 - 2020), 

- realizacja działań w celu uzyskania przez czasopismo „Problemy Współczesnej Kryminalistyki” oraz 

wydawnictwo PTK wpisu na listę czasopism i wydawnictw punktowanych; 

 

3/ w zakresie działalności eksperckiej: 

- nadawanie uprawnień ekspertów i rzeczoznawców PTK, 

- nadzór nad działalnością Instytutu Kryminalistyki PTK w zakresie standardów wykonywanych 

ekspertyz, 

- podnoszenie standardów i warunków wykonywania ekspertyz, miedzy innymi poprzez doskonalenie 

metodyki badawczej zgodnie z wynikami zrealizowanych projektów badawczo-rozwojowych; 

 

4/ w zakresie działalności organizacyjnej: 

- organizacja Walnych Zgromadzeń Oddziałów PTK (jeżeli pozwoli na to sytuacja pandemiczna w 

kraju), 

- prowadzenie bieżącej dokumentacji członkowskiej, 

- weryfikacja członków PTK zalegających z opłatą składek, 

- udzielanie niezbędnej pomocy organizacyjnej merytorycznej i finansowej oddziałom terenowym PTK; 

   

5/ w zakresie działalności szkoleniowej: 

- prowadzenie szkoleń dla zainteresowanych instytucji z zakresu wybranych dziedzin kryminalistyki; 

6/ w zakresie innej działalności: 

- udział w pracach legislacyjnych dotyczących regulacji prawnych obejmujących zagadnienia 

mieszczące się w obszarze celów statutowych PTK (przygotowywanie projektów aktów prawnych, 

opiniowanie, konsultacje itp.), 

- reprezentowanie interesów członków PTK i społeczności kryminalistycznej wobec organów władzy i 

innych instytucji, 

- prowadzenie działań na rzecz popularyzacji programu ubezpieczenia odpowiedzialności zawodowej i 

cywilnej biegłych oraz w zakresie ochrony prawnej związanej z poradami prawnymi, przygotowaniem 

pism procesowych, zastępstwem procesowym itp.                                                                 

 

Zarząd Główny i Rada Naukowa PTK    


