Wersja obowiązująca
REGULAMIN
POWOŁYWANIA I ODWOŁYWANIA RZECZOZNAWCÓW
POLSKIEJ IZBY PRZEMYSŁU SKÓRZANEGO
ORAZ USTANAWIANIA ICH UPRAWNIEŃ I OBOWIĄZKÓW
Na podstawie Ustawy z dnia 7.04.1989r. - Prawo o stowarzyszeniach
(Dz.U.2017, poz. 210, z późn. zm.) oraz § 11 ust.10 Statutu Polskiej Izby Przemysłu
Skórzanego, Zarząd Izby uchwala poniższe zasady powoływania i odwoływania
Rzeczoznawców Polskiej Izby Przemysłu Skórzanego oraz ustanawiania ich
uprawnień i obowiązków - zwanych dalej Rzeczoznawcami.
§1
1. Rzeczoznawcy są uprawnieni do opracowywania opinii, orzeczeń i ekspertyz
w zakresie ustanowionych specjalności stanowiących Załącznik nr 1 do
niniejszego regulaminu.
2. Rzeczoznawca wydaje opinię, orzeczenie lub ekspertyzę w zakresie przyjętego
zlecenia, przy czym:
a) opinia wydawana jest w przypadku braku sprecyzowanych kryteriów, dotyczyć
może każdego zagadnienia w ramach danej specjalności i opracowywana jest na
podstawie osobistej wiedzy i doświadczeń Rzeczoznawcy, studiów literaturowych,
aktualnych osiągnięć nauki i praktyki.
b) orzeczenie wydawane jest w przypadku istnienia obowiązujących kryteriów,
takich jak przepisy prawne, obowiązujące normy, umowy, wyniki badań
laboratoryjnych itp. i stanowić może podstawę przy rozstrzyganiu spraw spornych.
c) ekspertyza jest formą mieszaną, mającą zastosowanie głównie przy różnego
rodzaju wycenach majątku (maszyny, urządzenia), technice, technologii itp.
§2
1.

Rzeczoznawców powołuje imiennie (z uwzględnieniem specjalności),
a w przypadkach szczególnych określonych niniejszym regulaminem, zawiesza
i odwołuje Komisja Kwalifikacyjna Polskiej Izby Przemysłu Skórzanego.

2. Rzeczoznawca może być ustanowiony w nie więcej niż 2 specjalnościach
wymienionych w Załączniku nr 1.
3. Liczba specjalności może być w razie potrzeby rozszerzona przez Zarząd Izby.
4. Podanie oraz ankietę wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 2, oraz podpisany
Kodeks Postępowania Rzeczoznawcy Polskiej Izby Przemysłu Skórzanego
stanowiący Załącznik nr 3 – składa do Komisji Kwalifikacyjnej sam
zainteresowany.

ZADANIA KOMISJI KWALIFIKACYJNEJ
§3
1. Komisja Kwalifikacyjna zwana dalej Komisją składa się z 3 osób i powoływana jest
na okres 5 lat przez Zarząd Polskiej Izby Przemysłu Skórzanego.
2. W skład Komisji powinni wchodzić wysokiej klasy specjaliści znający problematykę
przemysłu skórzanego.
3. Głównym zadaniem Komisji Kwalifikacyjnej jest:
a) powoływanie kandydatów na Rzeczoznawców Polskiej Izby Przemysłu
Skórzanego,
b) odwoływanie Rzeczoznawców Polskiej Izby Przemysłu Skórzanego,
c) przeprowadzanie oceny kwalifikacyjnej kandydatów na Rzeczoznawców,
d) ocena kompetencji Rzeczoznawców Polskiej Izby Przemysłu Skórzanego oraz
przeprowadzanie weryfikacji nadanych uprawnień Rzeczoznawcom,
e) przygotowywanie odpowiedzi na wpływające skargi, opinie i zażalenia od osób
fizycznych, instytucji kontrolnych (Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji
Handlowej, Rzeczników Konsumenta itp.), dotyczących realizowanych działań
przez Rzeczoznawców.
4. Posiedzenia Komisji odbywają się w miarę potrzeb i zwoływane są przez
Przewodniczącego lub V-ce Przewodniczącego, przy czym opinie mogą być
wydawane przy obecności co najmniej 2/3 członków.
5. Komisja Kwalifikacyjna jest uprawniona do przeprowadzenia weryfikacji uprawnień
Rzeczoznawców w oparciu o ukończone szkolenia i testy sprawdzające
(kompetencyjne), jak również do wydania certyfikatu poświadczającego posiadane
przez Rzeczoznawcę kwalifikacje.
6. Wpływające do Komisji podania, wypełnione ankiety przez kandydatów - winny być
rozpatrzone do 30 dni od daty udokumentowanego przekazania do Komisji.
7. Z posiedzenia Komisji sporządzane są zapisy w formie:
a) protokołu
b) adnotacji na dokumentach dotyczących rozpatrywanych spraw.
8. Sprawy realizowane przez Komisję referowane są na najbliższym posiedzeniu
Zarządu przez jej Przewodniczącego lub V-ce Przewodniczącego.
9. Udział w posiedzeniach Komisji jest pracą społeczną.
KRYTERIA KWALIFIKOWANIA i WERYFIKACJI RZECZOZNAWCÓW
§4
1.

Rzeczoznawcami Polskiej Izby Przemysłu
specjalnościach mogą być osoby fizyczne, które:

Skórzanego

w

określonych

a) posiadają obywatelstwo polskie oraz pełnię praw obywatelskich i publicznych;
b) posiadają wykształcenie i staż pracy:
-wyższe i co najmniej 5 lat pracy zawodowej związanej z wnioskowaną
specjalnością w przedsiębiorstwie produkcyjnym bezpośrednio na
stanowisku związanym z projektowaniem, technologią, produkcją,
- średnie i co najmniej 10 lat pracy zawodowej związanej z wnioskowaną
specjalnością w przedsiębiorstwie produkcyjnym bezpośrednio na
stanowisku związanym z projektowaniem, technologią, produkcją.
§5
1. Ustanowiony w określonych specjalnościach Rzeczoznawca składa na piśmie
zobowiązanie do przestrzegania Kodeksu Postępowania Rzeczoznawcy Polskiej
Izby Przemysłu Skórzanego o treści zgodnej z Załącznikiem nr 3 do niniejszego
regulaminu.
2. Powołany przez Komisję Kwalifikacyjną Rzeczoznawca ma prawo używania tytułu
RZECZOZNAWCA
POLSKIEJ
IZBY
PRZEMYSŁU
SKÓRZANEGO
(z określeniem specjalności), a także posiadanie:
a) legitymacji Rzeczoznawcy wg wzoru zgodnego z Załącznikiem nr 4
b) pieczątki Rzeczoznawcy wg wzoru zgodnego z Załącznikiem nr 5.
§6
1. W przypadku nie stosowania się do zasad ustalonych w Kodeksie Postępowania
Rzeczoznawcy, Rzeczoznawca może zostać pozbawiony tytułu i uprawnień
rzeczoznawcy.
2. Komisja Kwalifikacyjna podejmuje uchwałę o zawieszeniu lub odwołaniu
Rzeczoznawcy w przypadku:
a) nierzetelnego lub nieterminowego realizowania powierzonych zadań,
b) odmowy przyjęcia realizacji zadania bez uzasadnionej przyczyny,
c) postępowania podważającego fachowość i dobre imię Rzeczoznawcy,
d) naruszenia zasad etyki zawodowej Rzeczoznawców,
e) nie uczestniczenia w szkoleniach organizowanych przez Izbę dla
Rzeczoznawców,
f) nieterminowego płacenia składek,
g) rezygnacji Rzeczoznawcy,
h) innych uzasadnionych przyczyn.
PRAWA I OBOWIĄZKI RZECZOZNAWCY
§7

1. Rzeczoznawca zobowiązany jest do dokonywania opracowań z najwyższą
starannością i fachowością, w oparciu o aktualne osiągnięcia nauki i praktyki,
przepisy prawa i normy, rzetelnie i terminowo.
2.

Rzeczoznawca niezależnie od odpowiedzialności
odpowiedzialność cywilną za wykonane opracowanie.

dyscyplinarnej

ponosi

3. W przypadku spraw spornych, w sytuacjach uzasadnionych, Rzeczoznawca
zobowiązany jest do wykonania opinii uzupełniającej.
4.

Rzeczoznawca
Rzeczoznawcy.

zobowiązany

jest

przestrzegania

Kodeksu

Postępowania

§8
1. Rzeczoznawca ma prawo zostać zgłoszonym przez Zarząd Izby na listę biegłych
sądowych.
2. Rzeczoznawca ma prawo odwołać się od decyzji Komisji Kwalifikacyjnej do
Zarządu Polskiej Izby Przemysłu Skórzanego w formie pisemnej.
3. Rzeczoznawca ma prawo uzyskać od Izby rekomendacje dla potrzeb Instytucji
kontrolnych typu PIH, WIIH.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§9
1. Polska Izba Przemysłu Skórzanego prowadzi Sekretariat Komisji Kwalifikacyjnej,
w szczególności zaś:
- rejestr Rzeczoznawców,
- wystawia noty obciążeniowe oraz prowadzi rejestr składek Rzeczoznawców.
2. Polska Izba Przemysłu Skórzanego wydaje Rzeczoznawcom legitymacje
i pieczątki, prowadzi ich rejestr oraz pobiera wpisowe w wysokości 70 zł.
3. Legitymacje Rzeczoznawców wydawane przez Polską Izbę Przemysłu
Skórzanego ważne są na okres do 5 lat, po upływie którego wymagają
odnowienia oraz uiszczenia przez Rzeczoznawców opłaty w wysokości 50zł.
4. Rzeczoznawcy wpłacają na konto Izby roczną składkę w wysokości 400 zł
w dwóch terminach - 200 zł do 31 stycznia oraz 200 zł do 31 lipca każdego roku.
§ 10
1. Polska Izba Przemysłu Skórzanego nie odpowiada za treść wydawanych przez
rzeczoznawców opinii, orzeczeń i ekspertyz.

2. Polska Izba Przemysłu Skórzanego nie uczestniczy jako strona w sprawach
sądowych z powództwa cywilnego z tytułu rozpatrywania sporów reklamacyjnych.
§ 11
1.Niniejszy Regulamin został przyjęty uchwałą nr 1/09/2018 Zarządu Polskiej Izby
Przemysłu Skórzanego z dnia 11 września 2018 r. i obowiązuje do odwołania.

ZAŁĄCZNIK NR 1
Wykaz specjalności Rzeczoznawców Polskiej Izby Przemysłu Skórzanego

1. Obuwnictwo
2. Garbarstwo, futrzarstwo i odzież skórzana
3. Kaletnictwo
4. Maszyny i urządzenia przemysłu skórzanego
5. Tapicerstwo

Załącznik Nr 2
ANKIETA
Kandydata na Rzeczoznawcę Polskiej Izby Przemysłu Skórzanego
I.

DANE OGÓLNE

Imię i Nazwisko……………………………………………………………………………….
Data i miejsce urodzenia……………………………………………………………………
Adres zamieszkania………………… …………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….
Telefon kom. / e-mail…………………………………………………………….................
Zakład pracy, nazwa,
adres…………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………..
Stanowisko służbowe……………………………………………………………………….
Wykonywana specjalność zawodowa:…………………………………………………..
II.

KWALIFIKACJE ZAWODOWE

Wykształcenie (nazwa szkoły kierunek i rok ukończenia, tytuł)
....................................... ……………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
Ukończone kursy i specjalizacje:
Tytuł szkolenia/kursu

Data/Termin

Organizator

Przebieg dotychczasowego zatrudnienia:
Od- Do

Firma

Stanowisko

Dodatkowe uprawnienia, umiejętności, zainteresowania (np. stopień
znajomości języków obcych, prawo jazdy, obsługa komputera):
..................................... ......................................... .......................................................
………………………………………………………………………………………………......
Wnioskowana specjalność kandydata na Rzeczoznawcę Polskiej Izby
Przemysłu Skórzanego
…………………………………………………………………………………………………..

III.

PODPISY WNIOSKODAWCÓW

Podpis kandydata na Rzeczoznawcę Polskiej Izby Przemysłu Skórzanego
………………………………………….

IV.

OPINIA KOMISJI KWALIFIKACYJNEJ

…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………
Przewodniczący Komisji Kwalifikacyjnej

Załącznik nr 3
………………………………
Imię i nazwisko
………………………………
………………………………
Adres zamieszkania
KODEKS POSTĘPOWANIA RZECZOZNAWCY
POLSKIEJ IZBY PRZEMYSŁU SKÓRZANEGO
1. Zobowiązuję się wykonywać obowiązki Rzeczoznawcy Polskiej Izby Przemysłu
Skórzanego sumiennie i bezstronnie.
2. Przyjmuję odpowiedzialność za realizowane działania i treść wydawanych
orzeczeń, opinii i ekspertyz.
3. Zobowiązuję się do ścisłej współpracy z Polską Izbą Przemysłu Skórzanego
w szczególności:
- obowiązkowego i czynnego udziału w szkoleniach organizowanych przez
Polską Izbę Przemysłu Skórzanego,
- terminowego opłacania składek członkowskich na rzecz Izby,
- zgłaszania problemów i uwag dotyczących pracy Rzeczoznawcy.
4. Zobowiązuję się do NIE UŻYWANIA legitymacji Rzeczoznawcy po upływie
terminu jej ważności pod rygorem utraty uprawnień Rzeczoznawcy.
5. Zobowiązuję się do podnoszenia swoich kwalifikacji zawodowych poprzez
bieżące śledzenie norm, przepisów w zakresie danej specjalności, oraz zmian
zachodzących w reprezentowanej dziedzinie.
6. Zobowiązuję się do postępowania zgodnie z etyką pracy zawodowej
Rzeczoznawcy.
7. Oświadczam, że znany jest mi Regulamin powoływania i odwoływania
Rzeczoznawców Polskiej Izby Przemysłu Skórzanego oraz ustanawiania ich
uprawnień i obowiązków.

…………………………..
data

…………………………..
podpis

