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REGULAMIN RZECZOZNAWCÓW 

POLSKIEGO STOWARZYSZENIA POSADZKARZY 

§1 

Rzeczoznawcy są̨ uprawnieni do opracowywania opinii, orzeczeń́ i ekspertyz w zakresie specjalności: posadzkarstwo – 

wykładziny podłogowe i ścienne, posadzki dekoracyjne żywiczne i mineralne, podkłady podłogowe, posadzki 

przemysłowe. 

§2 

1. Rzeczoznawców powołuje imiennie, a w przypadkach szczególnych określonych niniejszym regulaminem, zawiesza i 

odwołuje Zarząd PSP na wniosek Komisji ds. Rzeczoznawców Polskiego Stowarzyszenia Posadzkarzy lub z własnej 

inicjatywy. 

2. Ankietę̨ w/g wzoru stanowiącego Załącznik nr 1, oraz podpisany Kodeks Postepowania Rzeczoznawcy PSP 

stanowiący Załącznik nr 2 – składa do Komisji ds. Rzeczoznawców PSP sam zainteresowany. 

§3 

1. Komisja ds. Rzeczoznawców PSP zwana dalej Komisją składa się̨ z 3 do 5 osób (w tym Przewodniczącego i 

V-ce Przewodniczącego) i powoływana jest na okres 3 lat  przez Zarząd PSP. 

2. Komisja, co 2 lata przeprowadza weryfikację uprawnień́ Rzeczoznawców w oparciu o sporządzone dokumenty 

techniczne, odbyte szkolenia i testy sprawdzające (kompetencyjne). 

3. Wpływające do Komisji podania oraz wypełnione przez kandydatów ankiety - winny być́ rozpatrzone do 30 dni od daty 

udokumentowanego przekazania do Komisji. 

4. Z posiedzenia Komisji sporządzane są̨ zapisy w formie:  

a) protokołu, 

b) adnotacji na dokumentach dotyczących rozpatrywanych spraw. 

5. Sprawy realizowane przez Komisję referowane są ̨ na najbliższym posiedzeniu Zarządu Stowarzyszenia przez jej 

Przewodniczącego lub V-ce Przewodniczącego, a raz w roku na 14 dni przed walnym zgromadzeniem Stowarzyszenia 

przewodniczący Komisji przedkłada Zarządowi PSP pisemne sprawozdanie z działalności. 

6. Udział w posiedzeniach Komisji jest działalnością społeczną. 

7. Od decyzji Komisji służy odwołanie do Zarządu PSP. 

§4 

1. Rzeczoznawcami PSP w specjalności posadzkarstwo mogą̨ być́ osoby fizyczne, które: 

a) posiadają̨ obywatelstwo polskie oraz pełnię praw obywatelskich i publicznych,  

b) są członkami Polskiego Stowarzyszenia Posadzkarzy, 

c) nie zalegają ze składkami członkowskimi, 

d) zdały egzamin kwalifikacyjny i zostały wpisane na listę Rzeczoznawców prowadzoną przez Stowarzyszenie. 
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2. Bez konieczności zdawania egzaminu PSP, z zachowaniem wymagań określonych §4 pkt. 1.a-c , na listę Rzeczoznawców 

PSP mogą być także wpisane osoby, które wpisane są na listy Rzeczoznawców w: WIIH, Związku Rzemiosła Polskiego, 

NOT, osoby wpisane na listę biegłych sądowych lub innych podmiotów zaakceptowanych przez PSP. 

§5 

1. Ustanowiony Rzeczoznawca składa na piśmie zobowiązanie do przestrzegania Kodeksu Postepowania Rzeczoznawcy 

PSP o treści zgodnej z Załącznikiem nr 2 do niniejszego regulaminu. 

2. Powołany przez Zarząd Rzeczoznawca ma prawo używania tytułu RZECZOZNAWCA POLSKIEGO 

STOWARZYSZENIA POSADZKARZY, a także posiadania: 

a) legitymacji Rzeczoznawcy w/g wzoru zgodnego z Załącznikiem nr 3, 

b) pieczątki Rzeczoznawcy w/g wzoru zgodnego z Załącznikiem nr 4. 

§6 

1. W przypadku nie stosowania się̨ do zasad ustalonych w Kodeksie Postepowania Rzeczoznawcy, Rzeczoznawca może 

zostać́ pozbawiony tytułu i uprawnień́ Rzeczoznawcy. 

2. Zarząd PSP na wniosek Komisji lub z własnej inicjatywy podejmuje uchwałę̨ o zawieszeniu lub odwołaniu 

Rzeczoznawcy w przypadku: 

a) nierzetelnego lub nieterminowego realizowania powierzonych zadań́,   

b) postępowania podważającego fachowość́ i dobre imię̨ Rzeczoznawcy oraz Polskiego Stowarzyszenia Posadzkarzy,  

c) naruszenia zasad etyki zawodowej Rzeczoznawców, 

d) naruszenia zasad ujętych w kodeksie postępowania Rzeczoznawców PSP, 

e) nie uczestniczeniu w szkoleniach dla Rzeczoznawców organizowanych lub akceptowanych przez PSP, 

f) nieterminowego płacenia składek członkowskich, 

g) rezygnacji Rzeczoznawcy,  

h) innych uzasadnionych przyczyn. 

§7 

1. Rzeczoznawca zobowiązany jest do dokonywania opracowań́ z najwyższą̨ starannością̨ i fachowością̨ w oparciu o 

aktualne osiągniecia nauki i praktyki, przepisy prawa, normy oraz branżowe informacje techniczne, rzetelnie i 

terminowo. 

2. Rzeczoznawca przechodzi co dwa lata weryfikację ds. posiadanych uprawnień́ przed Komisją Rzeczoznawców PSP. 

3. Rzeczoznawca zobowiązany jest do stałego podnoszenia swoich kwalifikacji między innymi poprzez udział w 

szkoleniach zawodowych organizowanych przez PSP oraz uznane organizacje i instytucje branżowe. 

4. Rzeczoznawca niezależnie od odpowiedzialności dyscyplinarnej ponosi odpowiedzialność cywilną za wykonane 

opracowanie. 

5. Rzeczoznawca zobowiązany jest do przestrzegania Kodeksu Postępowania Rzeczoznawcy PSP. 

6. Rzeczoznawca zobowiązany jest do posiadania polisy ubezpieczeniowej OC. 
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§8 

1. Rzeczoznawca ma prawo zostać́ zgłoszonym przez Zarząd PSP oraz samodzielnie wnioskować o wpis na listę̨ biegłych 

sądowych. 

2. Decyzje Zarządu PSP dotyczące rozpatrywania spraw spornych są̨ ostateczne. 

3. Rzeczoznawca ma prawo uzyskać́ od Zarządu PSP rekomendacje dla potrzeb Instytucji kontrolnych typu WIIH. 

§9 

1. Komisja prowadzi dokumentację dla Rzeczoznawców w szczególności: Rejestr Rzeczoznawców, Rejestr Opracowań, 

należnych i wniesionych opłat składek. 

2. Polskie Stowarzyszenie Posadzkarzy wydaje Rzeczoznawcom legitymacje i prowadzi ich rejestr oraz pobiera wpisowe w 

wysokości 500 zł. 

3. Legitymacje Rzeczoznawców wydawane przez PSP ważne są̨ na okres posiadania tytułu Rzeczoznawcy PSP, jednakże 

nie dłużej niż dwa lata. 

§10 

1. Polskie Stowarzyszenie Posadzkarzy nie odpowiada za treść́ wydawanych przez Rzeczoznawców opinii, orzeczeń́ i 

ekspertyz. 

2. Polskie Stowarzyszenie Posadzkarzy nie uczestniczy jako strona w sprawach sądowych z powództwa cywilnego z tytułu 

rozpatrywania sporów reklamacyjnych. 

§11 

Niniejszy Regulamin został przyjęty uchwałą nr 3 Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Posadzkarzy z dnia 22 kwietnia 

2013 roku i obowiązuje do odwołania. 

 

 

 

Data i podpis Rzeczoznawcy PSP:       …………………………………………………………… 

 


