…………………………………………………..
Miejscowość, data

PROTOKÓŁ POBRANIA WZORÓW PISMA RĘCZNEGO

I) INFORMACJE DOTYCZĄCE OSÓB BIORĄCYCH UDZIAŁ W CZYNNOŚCI

Osoba pobierająca wzory pisma:
Imię i nazwisko ………………………………………………………………………………………..
Specjalizacja pismoznawcza ……………………………………………………………………………
Biegły z listy SO w …………………………………………………………………………………….
Osoba składająca wzory pisma (probant):
Imię i nazwisko ………………………………………………………………………………………
Tożsamość osoby ustalona na podstawie ……………………………………………………………..
Seria i numer dokumentu……………………………………………………………..……………….
Pesel .……………………………….………………………………………………..….…………….

II) INFORMACJE DOTYCZĄCE PODSTAWY POBIERANIA GRAFIZMÓW

1. Podmiot zlecający …………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
2. Sygnatura sprawy ………………………………………………………………………………….

III) INFORMACJE DOTYCZĄCE OKOLICZNOŚCI POBIERANIA GRAFIZMÓW

Miejsce przeprowadzenia czynności …………………………………………………………………..
Czynność przeprowadzona w obecności ………………………………………………………………
Uwagi………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………
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IV) INFORMACJE DOTYCZĄCE POBIERANYCH GRAZFIZMÓW

1. Rodzaj treści i ilość pobranych wzorów treści
a) Tożsamych z kwestionowaną (o treści takiej samej co kwestionowana)
Ilość: ………………………………………………………..
b) Spójnych z kwestionowaną (przygotowany tekst zawierający podobne słowa)
Ilość: ………………………………………………………..
c) Wzorów standardowych podpisów probanta
Ilość: ………………………………………………………..
*Zakreślić literę odpowiadającą rodzajowi pobranego materiału; wpisać ilość pobranych wzorów.

2. Typ i ilość arkuszy pobranych wzorów pisma:
a) Standardowych (arkusz papieru formatu A4, bez liniamentu)
Ilość: …………………………………………………………
b) Analogicznych do kwestionowanego (arkusz papieru formatu A4, z liniamentem)
Ilość: …………………………………………………………
c) Analogicznych do kwestionowanego (wzór formularza, jeśli kwestionowany to uzupełniany dokument)
Ilość: …………………………………………………………
*Zakreślić literę odpowiadającą rodzajowi pobranego materiału; wpisać ilość pobranych wzorów.

3. Warunki fizyczne pobierania wzorów pisma:
a) Pozycja: Siedząca/stojąca
b) Położenie arkusza papieru: poziom (np. stół)/pion (np. przyłożony do ściany)
c) Podkład pod arkusz:
- nie ma/jest (jaki: ……………………………………, ile sztuk …………………………………)
4. Warunki psycho - fizyczne probanta w chwili pobierania grafizmów:
a) Ogólny stan probanta ………………………………………………………………………………
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b) Ślady urazów, otarć i innych dysfunkcji dłoni i oczu …………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………
c) Zachowanie probanta w trakcie/po kreśleniu grafizmów ……………………………………….
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………..
d) Ręka wiodąca: Prawa/Lewa/Oburęczna
e) Tempo składania grafizmów:
- ręka wiodąca: małe/średnie/duże
- ręka niewiodąca: małe/średnie/duże
f) Spontaniczność kreślenia: tak/nie
g) Próby kontroli procesu kreślenia: tak/nie
h) Maskowane elementy: ……………………………………………………………………………….
i) Ocena zmęczenia probanta składaniem grafizmów: szybko/w normie/wolno/brak
j) Współpraca z pobierającym wzory grafizmów: tak/nie
k)Inne uwagi …………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………
5. Dane z wywiadu:
a) Wiek …………………………………………………………………………………………….…
b) Wykształcenie zawód ………………………………………………………………………………
c) Częstotliwość pisania ręcznie ………………………………………………………………………
d) Okulary/soczewki …………………………………………………………………………………
e) Choroby mające wpływ na proces pisania …………………………………………………………
f) Urazy mające wpływ na proces pisania …………………………………………………….………
g) Alkohol/narkotyki/inne środki odurzające …………………………………………………..…….
h) Przyjmowane leki ………………………………………………………………………..…………
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II) INFORMACJE KOŃCOWE
1. Sposób zapakowania i zabezpieczenia pobranego materiału …………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
2. Miejsce pozostawienia pobranego materiału ………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..
3. Inne uwagi …………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………..

………………………………..

………………………………..

Podpis pobierającego wzory pisma

Podpis składającego wzory pisma

…………………………………………
Podpis osoby uczestniczącej w czynności

Naczelna Rada Pismoznawcza Sp. Z o.o. 02-486 Warszawa, Al. Jerozolimskie 200 lokal 301
NIP: 522-316-05-94, REGON: 383-458-788, KRS: 0000788436
biuro@nrp.com.pl www.nrp.com.pl
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