
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

REGULAMIN RZECZOZNAWCÓW 
 

STOWARZYSZENIA SPECJALISTÓW ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH 
 
 
 

 

§ 1 
 
Regulamin Rzeczoznawców Stowarzyszenia Specjalistów Robót 

Wykończeniowych, zwany dalej „Regulaminem”, określa zasady i tryb 

powoływania i odwoływania Rzeczoznawców. 

 
 

§ 2 
 
1. Rzeczoznawcą mogą być osoby fizyczne, które spełniają następujące 

kryteria: 
 

a) są członkami zwyczajnymi Stowarzyszenia Specjalistów Robót 

Wykończeniowych, zwanego dalej „SSRW”, 
 

b) nie były prawomocnie skazane za przestępstwo umyślne i złożyły 

oświadczenie o niekaralności, 
 

c) posiadają wykształcenie minimum średnie, 
 

d) posiadają  dyplom  co  najmniej  mistrza  w  jednej  z  trzech 
 

specjalności: B5, B6, B7 lub posiadają dyplom technika 

budowlanego lub tytuł inżyniera budownictwa, 
 

e) udokumentowały swoje wykształcenie lub uprawnienia, 
 

f) mają opłacone na bieżąco składki członkowskie SSRW za co 

najmniej 2 lata z rzędu. 

 
2. Kandydat na rzeczoznawcę składa wniosek do Komisji Kwalifikacyjnej ds. 

Rzeczoznawców (według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do 

niniejszego Regulaminu), adresując go na adres siedziby SSRW, 

zawierający: 



a) deklarację (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego 

Regulaminu), 
 

b) kopie lub odpisy dyplomów ukończonych uczelni bądź szkół 

średnich, 
 

c) kopie lub odpisy dokumentów stwierdzające uprawnienia i tytuły 

zawodowe, 
 

d) oświadczenie o niekaralności (według wzoru stanowiącego załącznik 

nr 3 do niniejszego Regulaminu). 

 
3. Kandydat na rzeczoznawcę dokonuje opłaty za kursy szkoleniowe i  

egzamin. Wysokość opłaty ustala Zarząd SSRW w porozumieniu z 

Komisją Kwalifikacyjną. 

 

 
 
 
 

§ 3 
 

1. Komisję Kwalifikacyjną SSRW powołuje Zarząd SSRW na okres jego 

kadencji. 
 

2. Komisja Kwalifikacyjna składa się z 4 osób, w tym Przewodniczącego, 

Zastępcy Przewodniczącego i Sekretarza. 
 

3. Komisja Kwalifikacyjna SSRW: 
 

a) sprawuje nadzór merytoryczny nad Rzeczoznawcami, 
 

b) przeprowadza kursy dla kandydatów na Rzeczoznawców oraz 

egzaminy dla uczestników kursów, 
 

c) wnioskuje do Zarządu SSRW o powołanie lub odwołanie 

Rzeczoznawców. 
 

4. Przewodniczący Komisji Kwalifikacyjnej lub jego Zastępca na 

posiedzeniu Zarządu SSRW przedstawia listę kandydatów na 
 

Rzeczoznawców wraz z wnioskami z protokołu posiedzenia Komisji 

Kwalifikacyjnej, zawierającymi wyniki egzaminu oraz wnioski o 

powołanie kandydatów, którzy zdali egzamin z wynikiem pozytywnym. 
 

5. Zarząd SSRW prowadzi listę Rzeczoznawców. 
 

 

§ 4 
 

1. Rzeczoznawców powołuje i odwołuje Zarząd SSRW, na wniosek Komisji 



 
Kwalifikacyjnej. 

 
2. Rzeczoznawca powoływany jest na okres 3 lat. 
 
3. Na 90 dni przed upływem okresu powołania Rzeczoznawca może złożyć 

wniosek o powołanie go na kolejny 3 letni okres. Wniosek składa się do 

Komisji Kwalifikacyjnej, która weryfikuje dotychczasową działalność 

Rzeczoznawcy i wnioskuje do Zarządu SSRW o powołanie 

Rzeczoznawcy lub odmowę jego powołania. 

  
4. Rozpatrzenie wniosku na kolejny 3 letni okres jest odpłatne. Wysokość 

opłaty ustala Zarząd SSRW w porozumieniu z Komisją Kwalifikacyjną. 
 

5. Odwołanie od decyzji Zarządu SSRW wnosi się do Komisji Rewizyjnej 

SSRW w terminie 14 dni od otrzymania decyzji Zarządu SSRW. 

 
6. Rzeczoznawca wraz z decyzją o powołaniu otrzymuje Certyfikat 

Rzeczoznawcy oraz Rekomendacje, potwierdzające jego uprawnienia. 

 
 

§ 5 
 

1. Rzeczoznawca uprawniony jest do: 
 

a) samodzielnego pozyskiwania zleceń, w tym negocjowania ceny tej 

usługi ze zleceniodawcą zewnętrznym, 
 

b) używania tytułu Rzeczoznawcy SSRW przy prezentacji swojego 

dorobku zawodowego, 
 

c) ubiegania się o przyjęcie w poczet członków Państwowej Inspekcji 
 

Handlowej. 
 

2. Rzeczoznawca SSRW wykonuje swoje czynności na podstawie umowy 

cywilnoprawnej zawartej pomiędzy nim, zleceniodawcą. 
 

3. Rzeczoznawca SSRW ma obowiązek: 
 

a) sporządzać ekspertyzy, opinie lub analizy z największą starannością 
 

i fachowością, rzetelnie i bezstronnie – w oparciu o aktualne 

osiągnięcia nauki i praktyki oraz przepisy prawne i standardy 

normalizacyjne, 
 

b) poinformować Zarząd SSRW o każdej zawartej umowie ze 

zleceniodawcą, 
 

c) wydać opinię zleceniodawcy na papierze z logo SSRW, 
 



d) przekazać Komisji Kwalifikacyjnej SSRW jeden egzemplarz opinii, 

analizy lub ekspertyzy w terminie 7 dni od jej wydania, 

 

e) przekazać Komisji Kwalifikacyjnej SSRW kopię wniosku o przyjęcie 
 

 w poczet członków Państwowej Inspekcji Handlowej, decyzję o jego                                       

przyjęciu w poczet członków oraz kopię legitymacji, 
 

f) angażować się w rozwój SSRW, 

g) przynajmniej raz do roku czynnie uczestniczyć w wydarzeniach 

organizowanych przez SSRW i udzielać na nich nieodpłatnie porad 

technicznych. 

 
 

4. Rzeczoznawca, wykonując powierzone zadanie, ponosi samodzielną 

odpowiedzialność za treść merytoryczną wydanych przez siebie opinii, 

analiz lub ekspertyz w ramach obowiązującego prawa. 
 

5. Rzeczoznawca jest zobowiązany odmówić przyjęcia zlecenia do 

wykonania w następujących przypadkach: 
 

a) sam jest stroną w sprawie, 
 

b) pozostaje w stosunku pracy ze zleceniodawcą albo w takim 

stosunku prawnym lub faktycznym, że treść ekspertyzy, opinii lub 

analizy może mieć wpływ na jego prawa i obowiązki, 
 

c) w sprawach współmałżonka, krewnych i powinowatych oraz osób 

związanych z nimi z tytułu przysposobienia, opieki, kurateli lub 

konkubinatu, 
 

d) w sprawach, w których był lub jest pełnomocnikiem strony. 

 
6. Komisja Kwalifikacyjna SSRW uprawniona jest do badania zawartości 

merytorycznej każdej ekspertyzy, analizy lub opinii. 

 
 
 

 

§ 5 
 

1. Zarząd SSRW na wniosek Komisji Kwalifikacyjnej może odwołać 

Rzeczoznawcę w przypadku gdy: 
 

a) narusza on postanowienia niniejszego Regulaminu, 
 

b) jego działalność pozostaje w sprzeczności z interesem SSRW, 
 

c) nie opłaca składek członkowskich SSRW, 



 
d) sporządzone opinie, analizy lub ekspertyzy są niskiej jakości 

merytorycznej. 
 

2. Pisemną decyzję o odwołaniu Rzeczoznawcy wraz z uzasadnieniem 

doręcza się Rzeczoznawcy na adres przez niego wskazany w terminie 
 

14 dni od jej wydania. 
 

 

§ 6 
 

Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia go przez Zarząd 

SSRW, tj. z dniem 17.12.2019 


