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Załącznik nr 1 do uchwały nr  /2018 Zebrania Założycieli 

 

STATUT 

Polskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców i Biegłych 

Sądowych 

z siedzibą w Warszawie 

Statut uchwalony dnia 10 listopada 2016 roku w Łomiankach Dolnych 

z późniejszymi zmianami 

 

Tekst jednolity 
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Rozdział I 

Postanowienia Ogólne 

§ 1 

Polskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców i Biegłych Sądowych jest dobrowolnym, 

trwałym, demokratycznym i samorządnym stowarzyszeniem naukowo-technicznym 

o celach niezarobkowych, zrzeszającym przede wszystkim rzeczoznawców i biegłych 

sądowych, przedstawicieli zawodów pokrewnych, ale także osoby ubiegające się 

o uzyskanie powyższych tytułów, jak i sympatyków oraz wszelkie osoby zainteresowane 

działalnością w ramach wymienionych zawodów.  

§ 2 

Polskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców i Biegłych Sądowych może używać nazwy 

w skrócie: PSRiBS. 

§ 3 

Polskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców i Biegłych Sądowych posiada osobowość prawną 

i jest zawiązane na czas nieograniczony. 

§ 4 

Siedzibą Stowarzyszenia jest Warszawa.  

§ 5 

Terenem działań Stowarzyszenia jest Rzeczpospolita Polska. Dla właściwego 

realizowania swoich celów Stowarzyszenie może prowadzić działalność statutową poza 

granicami kraju, pod warunkiem, że prawo danego państwa dopuszcza taką działalność.  

§ 6 

Stowarzyszenie ma prawo używania pieczęci i logo. Wzór pieczęci i logo ustala Zarząd 

Główny Stowarzyszenia. 
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§ 7 

1. Polskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców i Biegłych Sądowych może być członkiem 

organizacji krajowych i zagranicznych. 

2. Terenowe jednostki organizacyjne Stowarzyszenia mogą być członkami organizacji 

krajowych i zagranicznych za zgodą Zarządu Głównego. 

§ 8 

1. Polskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców i Biegłych Sądowych działa w oparciu o pracę 

społeczną swoich członków, pozyskując środki na realizację swoich celów z: 

 wpisowego i składek członkowskich, 

 dotacji, darowizn, spadków, zapisów i innych form finansowania, 

 majątku Stowarzyszenia, 

 działalności gospodarczej Stowarzyszenia. 

2. Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników. 

3. (uchylony) 

Rozdział II 

Cele Stowarzyszenia i sposoby ich realizacji 

§ 9 

Podstawowymi celami Polskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców i Biegłych Sądowych 

są: 

 reprezentowanie i obrona interesów zawodowych członków Stowarzyszenia, 

 rozwój członków Stowarzyszenia w zakresie wiedzy i umiejętności zawodowych, 

 podnoszenie standardów pracy w zawodzie rzeczoznawcy i biegłego sądowego, 

w tym podnoszenie kwalifikacji zawodowych w ramach wymienionych zawodów, 

a także promocja zatrudnienia oraz reorientacji zawodowej, 

 tworzenie atmosfery współpracy, solidarności i koleżeństwa w ramach zawodów 

rzeczoznawców i biegłych sądowych, a w szczególności rozwój etyki zawodowej 

i dbałość o przestrzeganie jej zasad, 
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 działalność statutowa na rzecz wymiany informacji w zakresie nauki, techniki oraz 

zagadnień gospodarczych i społecznych, 

 udzielanie pomocy zawodowej i koleżeńskiej, w szczególności młodym 

przedstawicielom zawodów rzeczoznawcy oraz biegłego sądowego, 

 integracja środowisk rzeczoznawców oraz biegłych sądowych, 

 promocja zawodów rzeczoznawcy i biegłego sądowego, 

 tworzenie nowych specjalizacji rzeczoznawców, 

 pomoc oraz wsparcie organów państwowych w zakresie opiniowania 

rzeczoznawców i biegłych sądowych, 

 szeroko rozumiana popularyzacja strzelectwa sportowego i rekreacyjnego z 

udziałem broni palnej, 

 prowadzenie działalności w zakresie kultury fizycznej i sportu, 

 szeroko rozumiana popularyzacja kolekcjonowania broni palnej, 

 prowadzenie działalności integracyjnej członków Stowarzyszenia, organizowanie 

i udział w zawodach krajowych i zagranicznych w strzelectwie sportowym, 

 doradztwo i pomoc organizacyjna oraz szkolenie kadr trenersko-instruktorskich 

innych podmiotów zainteresowanych działalnością Stowarzyszenia, 

 prowadzenie działalności wychowawczo popularyzatorskiej w zakresie kultury 

fizycznej wśród młodzieży, 

 reprezentowanie, ochrona praw i interesów oraz koordynacja działań członków 

Stowarzyszenia, 

 prowadzenie działalności edukacyjnej i kulturalnej, w tym w szczególności 

popularyzowanie wśród społeczeństwa wiedzy na temat broni, militariów oraz 

historii oręża oraz działalności sportowej i kolekcjonerskiej, 

 prowadzenie szkoleń z zakresu obsługi broni palnej, w tym sklasyfikowanej w 

ustawie o broni i amunicji jako szczególnie niebezpiecznej, dla podmiotów 

prowadzących działalność z zakresu ochrony osób i mienia, 

 wspieranie członków Stowarzyszenia w zakresie działalności sportowej związanej 

z szeroko rozumianym sportem strzeleckim, kolekcjonowania broni palnej, 

pamiątek historycznych i pogłębiania wiedzy historycznej, 

 pomoc kolekcjonerom broni palnej i militariów w pozyskiwaniu nowych 

eksponatów oraz ich opracowywaniu, przechowywaniu i konserwowaniu, 
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 szeroko rozumiana popularyzacja działalności odkrywczej, 

 kreowanie pozytywnego wizerunku osób zajmujących się działalnością 

poszukiwawczą, 

 informowanie oraz upowszechnianie wiedzy z zakresu regulacji prawnych 

dotyczących badań eksploracyjnych w kraju i zagranicą. 

§ 10 

Polskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców i Biegłych Sądowych realizuje swoje cele 

statutowe w szczególności poprzez: 

 współpracę z organizacjami i stowarzyszeniami naukowo – technicznymi w kraju 

i za granicą, w szczególności w ramach Unii Europejskiej, jak również współpracę 

z organami rządowymi i samorządowymi w zakresie działalności statutowej, 

 prowadzenie działalności szkoleniowej w ramach działalności statutowej, 

w szczególności szkoleń zawodowych, pokazów, wystaw, odczytów, konferencji, 

seminariów oraz współpracę w tym zakresie z władzami oświatowymi, 

 ułatwianie dostępu do zawodów rzeczoznawcy i biegłego sądowego 

oraz ułatwianie startu zawodowego młodym przedstawicielom tych zawodów, 

 propagowanie przedsiębiorczości indywidualnej i zbiorowej, 

 organizowanie imprez naukowo – technicznych, kulturalnych, rekreacyjnych 

i integracyjnych – w ramach działalności statutowej, 

 działalność informacyjną w zakresie celów statutowych Stowarzyszenia, 

 współdziałanie w kształtowaniu opinii na temat zawodów rzeczoznawcy 

i biegłego sądowego, 

 prowadzenie działalności mediacyjnej w sprawach dotyczących członków 

Stowarzyszenia, związanych z jego działalnością statutową, 

 współpraca z organami państwowymi w celu wykonywania celów statutowych 

Stowarzyszenia, 

 systematyczne doskonalenie umiejętności strzeleckich członków Stowarzyszenia, 

 udział członków Stowarzyszenia w zawodach krajowych i zagranicznych, 

 organizowanie zawodów strzeleckich, 

 współpraca i wzajemna pomoc członków Stowarzyszenia w uprawianiu 

strzelectwa sportowego, 
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 szerzenie wiedzy w zakresie historii i tradycji strzelectwa, 

 propagowanie i pielęgnacja idei patriotycznych i tradycji narodowych, 

 działania zapewniające wyższą świadomość społeczną i bezpieczne warunki 

uprawiania strzelectwa sportowego i historycznego, 

 udział członków stowarzyszenia w wystawach, konferencjach i innych imprezach 

promujących sport strzelecki, kolekcjonerstwo broni palnej i militariów, 

organizowanie takich imprez, współpraca z innymi stowarzyszeniami o 

charakterze kolekcjonerskim, 

 organizowanie i przeprowadzanie szkoleń z zakresu obsługi broni palnej, w tym 

sklasyfikowanej w ustawie o broni i amunicji jako szczególnie niebezpiecznej, dla 

podmiotów prowadzących działalność z zakresu ochrony osób i mienia, 

 podejmowanie zgodnej z prawem, zorganizowanej działalności eksploracyjnej, 

mającej na celu ochronę wszelkich śladów i świadectw historii regionów i kraju, 

 organizowanie imprez, wystaw tematycznych, odczytów, pokazów i innych form 

informacji na temat historii miejsc, w których prowadzona jest działalność 

eksploracyjna Stowarzyszenia, a także prowadzenie działalności informacyjnej, 

publicystycznej, edukacyjnej na temat eksploracji, 

 informowanie i upublicznianie oraz ogólna promocja efektów działalności 

eksploracyjnej Stowarzyszenia i jego członków, 

 uzupełnianie i wzbogacanie kolekcji muzealnych o przedmioty odnalezione w 

trakcie prowadzonych działań eksploracyjnych, w szczególności w muzeach, które 

współpracują ze Stowarzyszeniem. 

§ 11 

(uchylony) 

§ 12 

Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą w rozmiarach służących 

realizacji celów statutowych. Dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia służy 

realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego 

członków. 
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Rozdział III 

Członkowie, ich prawa i obowiązki 

§ 13 

Członkiem Polskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców i Biegłych Sądowych może być 

każda pełnoletnia osoba fizyczna. Osoby prawne mogą być jedynie członkami 

wspierającymi. 

§ 14 

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na zwyczajnych, nadzwyczajnych, honorowych 

i wspierających. 

§ 15 

Członkiem zwyczajnym może być każda osoba fizyczna, która posiada tytuł rzeczoznawcy 

lub biegłego sądowego albo osoba fizyczna, która posiada specjalistyczną wiedzę, 

zbliżoną poziomem do wymaganej od rzeczoznawców i biegłych sądowych. 

§ 16 

1. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub osoba prawna, zainteresowana 

statutową działalnością Polskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców i Biegłych Sądowych, 

która zadeklaruje wsparcie finansowe na rzecz Stowarzyszenia i zostanie przyjęta 

na podstawie pisemnej deklaracji przez Zarząd Główny Stowarzyszenia.  

2. Członek wspierający współpracuje ze Stowarzyszeniem w zakresie realizacji 

wspólnych przedsięwzięć w ramach działalności statutowej Stowarzyszenia na zasadach 

określonych odrębnie. 

§ 17 

1. Członkiem honorowym może być osoba szczególnie zasłużona dla Polskiego 

Stowarzyszenia Rzeczoznawców i Biegłych Sądowych. 

2. Członkostwo honorowe nadaje Walne Zebranie Członków lub Walne Zebranie 

Delegatów na wniosek Zarządu Głównego.  

3. Członek honorowy posiada prawa i obowiązki członka zwyczajnego, jednakże jest 

zwolniony od płacenia składki członkowskiej. 
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4. Członek honorowy jest uprawniony do wzięcia udziału w każdym Walnym Zebraniu 

Delegatów jako Delegat. 

§ 18 

1. Członek zwyczajny może być wyróżniony następującymi funkcjami honorowymi: 

 Honorowy Prezes PSRiBS, 

 Honorowy Prezes Oddziału PSRiBS. 

2. Funkcjami honorowymi o których mowa w paragrafie 18 pkt 1, mogą być wyróżnione 

tylko osoby żyjące, które pełniły te funkcje z wyboru oraz swymi osiągnięciami i swą 

postawą szczególnie zasłużyły na takie wyróżnienie. Honorową funkcję Prezesa może 

pełnić w tym samym czasie tylko jedna osoba. 

3. Tytuł Honorowego Prezesa PSRiBS, nadaje Walne Zgromadzenie Delegatów 

Stowarzyszenia względnie Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia na wniosek 

Zarządu Głównego. 

4. Tytuł Honorowego Prezesa Jednostki Podstawowej PSRiBS nadaje Walne Zebranie 

Członków lub Walne Zgromadzenie Delegatów Jednostki Podstawowej na wniosek 

Zarządu Jednostki Podstawowej. 

5. Osoby wyróżnione funkcją honorową mają prawo uczestniczenia w posiedzeniach 

władz statutowych z głosem doradczym. 

6. Prezes Honorowy PSRiBS oraz Honorowy Prezes Jednostki Podstawowej PSRiBS 

posiada prawa i obowiązki członka zwyczajnego, jednakże jest zwolniony od płacenia 

składki członkowskiej. 

7. Prezes Honorowy PSRiBS oraz Honorowy Prezes Jednostki Podstawowej PSRiBS jest 

uprawniony do wzięcia udziału w każdym Walnym Zebraniu Delegatów jako Delegat. 
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§ 19 

1. Członek Stowarzyszenia, niebędący członkiem zwyczajnym, wspierającym ani 

honorowym Stowarzyszenia, jest członkami nadzwyczajnym. 

2. Członek nadzwyczajny ma prawa członka zwyczajnego z wyjątkiem biernego prawa 

wyborczego do organów Stowarzyszenia i organów oddziałów oraz obowiązki członka 

zwyczajnego. 

3. Członek nadzwyczajny staje się członkiem zwyczajnym, na swój wniosek, po spełnieniu 

wymogów przewidzianych dla członka zwyczajnego. 

§ 20 

1. Członkowie zwyczajni mają prawo: 

 wybierać i być wybieranymi do organów Stowarzyszenia oraz do reprezentowania 

Stowarzyszenia na zewnątrz, na mocy upoważnienia udzielonego przez Zarząd 

Główny, 

 udziału we wszystkich formach działalności statutowej Stowarzyszenia, 

 korzystania z pomocy w ramach działalności statutowej Stowarzyszenia. 

2. Członkowie zwyczajni mają obowiązek: 

 przestrzegać postanowień statutu, regulaminów i uchwał organów 

Stowarzyszenia, 

 uczestniczyć w realizacji celów statutowych, 

 przestrzegać zasad etyki zawodowej, 

 regularnie opłacać składki członkowskie, 

 spełniać na rzecz Stowarzyszenia inne świadczenia, wynikających ze statutu, 

regulaminów i uchwał organów. 
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§ 21 

Wysokość składki członkowskiej, zasady zwolnień z obowiązku ich uiszczania oraz 

zasady ustalania innych świadczeń określa Regulamin składek członkowskich i innych 

świadczeń wyznaczony przez Zarząd Główny. 

§ 22 

1. Członków zwyczajnych i nadzwyczajnych przyjmuje Zarząd Główny lub zarząd 

oddziału.  

2. Przyjęcie członka zwyczajnego lub nadzwyczajnego następuje na podstawie pisemnej 

deklaracji złożonej przez kandydata, zaopiniowanej przez dwóch członków zwyczajnych.  

3. Punktu 2 nie stosuje się do członków Stowarzyszenia będących założycielami 

Stowarzyszenia. 

§ 23 

1. Członkostwo zwyczajne ustaje na skutek: 

a) dobrowolnej rezygnacji członka w formie pisemnej, 

b) wykreślenia przez zarząd właściwego oddziału z powodu zalegania z opłatą 

składek członkowskich przez okres przekraczający 1 rok, 

c) wykluczenia na podstawie prawomocnego orzeczenia sądu koleżeńskiego, 

d) utraty tytułu zawodowego rzeczoznawcy lub biegłego sądowego.  

2.  Członkostwo nadzwyczajne ustaje na skutek okoliczności wymienionych 

w ust. 1 niniejszego paragrafu, z wyjątkiem punktu d. 

3. Członkostwo wspierające ustaje na skutek: 

a) dobrowolnego wystąpienia w formie pisemnej, 

b) wykreślenia na podstawie uchwały Zarządu Głównego lub zarządu przyjmującej 

jednostki organizacyjnej, 

c) śmierci osoby fizycznej lub likwidacji osoby prawnej, będącej członkiem 

wspierającym. 
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4. Członkostwo honorowe ustaje na skutek dobrowolnej rezygnacji, uchwały Walnego 

Zebrania Członków lub Walnego Zebrania Delegatów na wniosek Zarządu Głównego lub 

prawomocnego orzeczenia sądu koleżeńskiego oraz w przypadku śmierci. 

§ 24 

W sprawach członkowskich przysługuje odwołanie w terminie 7 dni od daty podjęcia 

uchwały: 

 od uchwał zarządu oddziału do Zarządu Głównego, 

 od uchwał Zarządu Głównego do Walnego Zebrania Delegatów. 

Rozdział IV 

Organy 

§ 25 

1. Organami Polskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców i Biegłych Sądowych są: 

 Walne Zebranie Członków, 

 Walne Zebranie Delegatów 

 Zarząd Główny, 

 Główna Komisja Rewizyjna, 

 sąd koleżeński. 

§ 26 

1. Kadencja organów Stowarzyszenia trwa 8 lat. Członkowie organów pełnią swoje 

funkcje do czasu ukonstytuowania się nowo wybranych składów organów. 

2. Wybory do organów Stowarzyszenia odbywają się w głosowaniu tajnym. Wyniki 

wyborów ogłasza Zarząd Główny. 

3. Uchwały organów Stowarzyszenia podejmowane są zwykłą większością głosów 

w obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania, o ile dalsze postanowienia 

nie stanowią inaczej. W razie równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego, 

a przypadku Zarządu Głównego – głos Prezesa Zarządu Głównego. 

4. Członek organu może być odwołany przed upływem kadencji przez organ, którego jest 

członkiem. W przypadku ustania członkostwa odwołanie ma charakter automatyczny. 
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5. Uchwały organów o odwołaniu ich członków podejmowane są większością 2/3 głosów 

ich członków. 

§ 27 

1. Walne Zebranie Członków Polskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców i Biegłych 

Sądowych jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. Walne Zebranie podejmuje decyzje 

w drodze uchwał. 

2. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia może być nadzwyczajne. 

3. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia: 

 podejmuje uchwały w sprawach głównych kierunków działalności statutowej 

Stowarzyszenia, rozwiązania Stowarzyszenia 

4. Głos na Walnym Zebraniu Członków przysługuje wszystkim członkom Stowarzyszenia. 

5. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd Główny z inicjatywy własnej lub 

na wniosek Głównej Komisji Rewizyjnej lub zarządów co najmniej 3 oddziałów 

zrzeszających nie mniej niż 50% ogólnej liczby członków Stowarzyszenia, w terminie 

2 miesięcy od daty otrzymania wniosku. Do żądania zwołania Walnego Zebrania dołącza 

się proponowany porządek obrad wraz z jego uzasadnieniem. 

6. Członków Stowarzyszenia zawiadamia się o terminie, miejscu i porządku obrad 

Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia co najmniej na 14 dni przed terminem 

Zebrania. 

§ 28 

1. Walne Zebranie Delegatów Polskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców i Biegłych 

Sądowych podejmuje decyzje w drodze uchwał. 

2. Walne Zebranie Delegatów Stowarzyszenia może być zwyczajne lub nadzwyczajne. 

3. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia: 

 podejmuje uchwały w sprawach nadawania i pozbawiania członkostwa 

honorowego na wniosek Zarządu Głównego oraz zmiany statutu, 
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 uchwala regulaminy działania Głównej Komisji Rewizyjnej, sądu koleżeńskiego 

oraz Sekretarza Generalnego, a także Regulamin składek członkowskich i innych 

świadczeń, 

 rozpatruje sprawozdania z działalności statutowej Zarządu Głównego, Głównej 

Komisji Rewizyjnej, sądu koleżeńskiego oraz zatwierdza wynik corocznej kontroli 

przeprowadzonej przez Główną Komisję Rewizyjną, 

 podejmuje uchwałę w sprawie udzielenia absolutorium dla ustępującego Zarządu 

Głównego, na wniosek złożony przez Główną Komisję Rewizyjną, 

 uchwala budżet, 

 wybiera Prezesa Zarządu Głównego i pozostałych członków Zarządu Głównego, 

Głównej Komisji Rewizyjnej oraz sądu koleżeńskiego, 

 wybiera przedstawicieli Stowarzyszenia do organizacji krajowych i zagranicznych, 

 uchyla uchwały Zarządu Głównego w przypadku uzasadnionego wniosku Głównej 

Komisji Rewizyjnej. 

4. Głos na Walnym Zebraniu Delegatów przysługuje wszystkim Delegatom. Ilość 

Delegatów na Walne Zebranie Delegatów wyznacza Zarząd Główny biorąc pod uwagę 

ilość członków Stowarzyszenia. 

5. Zwyczajne Walne Zebranie Delegatów zwołuje Zarząd Główny z własnej inicjatywy raz 

na swoją kadencję. Nadzwyczajne Walne Zebranie Delegatów zwołuje Zarząd Główny z 

inicjatywy własnej lub na wniosek Głównej Komisji Rewizyjnej lub zarządów co najmniej 

3 oddziałów zrzeszających nie mniej niż 50% ogólnej liczby członków Stowarzyszenia, 

w terminie 2 miesięcy od daty otrzymania wniosku. Do żądania zwołania Walnego 

Zebrania Delegatów dołącza się proponowany porządek obrad wraz z jego 

uzasadnieniem. 

6. Członków Stowarzyszenia zawiadamia się o terminie, miejscu i porządku obrad 

Walnego Zebrania Delegatów Stowarzyszenia co najmniej na 14 dni przed terminem 

Zebrania. 

7. Delegatów wyznaczają oddziały spośród swoich członków oraz Zarząd Główny spośród 

członków Stowarzyszenia nie stowarzyszonych w oddziale, w ilości odpowiadającej 

stosunkowi członków oddziału lub członków stowarzyszenia nie stowarzyszonych w 

oddziale do ilości wszystkich członków Stowarzyszenia. 
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§29 

1. Zarząd Główny jest powołany do kierowania działalnością statutową Stowarzyszenia 

zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków oraz Walnego Zebrania Delegatów i 

reprezentowania Stowarzyszenia na zewnątrz. 

2. W skład Zarządu Głównego wchodzi Prezes Zarządu Głównego, jako przewodniczący 

oraz do 6 członków.  

3. Zarząd Główny: 

 reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz, 

 uchwala swój regulamin działania, 

 realizuje cele statutowe Stowarzyszenia, 

 wykonuje uchwały Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia, 

 wybiera spośród członków Zarządu Głównego wiceprezesów, w tym I wiceprezesa 

i skarbnika, 

 powołuje spośród członków Stowarzyszenia Sekretarza Generalnego i odwołuje 

go, 

 koordynuje działalność statutową oddziałów Stowarzyszenia, 

 sporządza plan pracy i budżetu Stowarzyszenia, 

 zarządza majątkiem i finansami Stowarzyszenia w oparciu o budżet uchwalony 

przez Walne Zebranie Członków,  

 tworzy i rozwiązuje oddziały oraz określa siedziby ich organów, a także teren 

i zakres działania oddziałów, 

 podejmuje uchwały w zakresie przystąpienia Stowarzyszenia do organizacji 

krajowych lub zagranicznych, 

 przyjmuje i wykreśla członków Stowarzyszenia. 

4. Posiedzenia Zarządu Głównego zwołuje Prezydium w miarę potrzeby, nie rzadziej 

niż raz na kwartał. 

5. Prezes Zarządu Głównego wraz z wiceprezesami i skarbnikiem oraz Sekretarzem 

Generalnym stanowią Prezydium Zarządu Głównego. Prezydium kieruje bieżącą 

działalnością statutową Zarządu Głównego, w szczególności wykonuje jego uchwały. 
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6. Prezes Zarządu Głównego reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz. Organizuje 

bieżącą pracę Zarządu Głównego i jego Prezydium i odpowiada za ich działalność 

statutową. Prezes Zarządu Głównego jest wybierany, spośród członków zwyczajnych 

Stowarzyszenia , będących członkami Stowarzyszenia przez okres minimalnie 8 lat, 

posiadających tytuł rzeczoznawcy bez ograniczenia czasowego oraz stopień naukowy, a 

ponadto powinien aktywnie uczestniczyć w działalności Stowarzyszenia, na 8-letnią 

kadencję i może pełnić swoją funkcję nieprzerwanie przez nieograniczoną ilość kadencji.  

7. W razie długotrwałej niemożności pełnienia funkcji przez Prezesa Zarządu Głównego, 

funkcję obejmuje na ten czas I wiceprezes Zarządu Głównego. 

8. Zarząd Główny w okresie kadencji ma prawo odwołać ze swojego składu członków, 

z powodu ich pisemnej rezygnacji z pełnionej funkcji lub długotrwałej niemożności 

pełnienia powierzonej funkcji. 

9. Łączenie funkcji Prezesa Zarządu Głównego, Sekretarza Generalnego oraz skarbnika 

Zarządu Głównego jest niedopuszczalne.  

10. Sekretarz Generalny, powoływany przez Zarząd Główny spośród jego członków 

na czas trwania jego kadencji, zarządza majątkiem i funduszami Stowarzyszenia oraz 

koordynuje działalność finansową oddziałów, w ramach działalności statutowej Zarządu 

Głównego. 

11. Zasady i tryb działania Sekretarza Generalnego określa regulamin. 

§ 30 

1. Główna Komisja Rewizyjna jest organem kontroli wewnętrznej Polskiego 

Stowarzyszenia Rzeczoznawców i Biegłych Sądowych.  

2. Główna Komisja Rewizyjna: 

 jest upoważniona do bieżącej kontroli działalności statutowej organów 

Stowarzyszenia, z wyjątkiem działalności orzeczniczej sądu koleżeńskiego, pod 

względem zgodności z prawem, postanowieniami statutu oraz uchwałami 

Walnego Zebrania Członków oraz działalności statutowej wszystkich oddziałów 

Stowarzyszenia, pod względem zgodności z prawem, postanowieniami statutu, 

uchwałami Walnego Zebrania Członków oraz walnych zebrań członków oddziału, 
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 przeprowadza coroczną kontrolę całokształtu działalności statutowej 

Stowarzyszenia, jej zgodności ze statutem i uchwałami Walnego Zebrania 

Członków i przedstawia jej wyniki Walnemu Zebraniu Członków Stowarzyszenia, 

 ma prawo występowania do Zarządu Głównego z wnioskami wynikającymi 

z ustaleń kontroli i żądania wyjaśnień, a w uzasadnionych wypadkach 

występowania do Walnego Zebrania Członków o uchylenie uchwały Zarządu 

Głównego, 

 ma prawo zgłaszania na posiedzeniach Zarządu Głównego i jego Prezydium uwag, 

wniosków i ocen dotyczących ich działalności statutowej, 

 może żądać od Zarządu Głównego zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania 

Członków Stowarzyszenia, a także może żądać zwołania posiedzenia Zarządu 

Głównego od Prezesa Zarządu Głównego,  

 zwołuje Walne Zebranie Członków w razie nie zwołania go przez Zarząd Główny 

w terminie i trybie ustalonym w statucie, 

 nadzoruje działalność statutową komisji rewizyjnych oddziałów, 

 składa Walnemu Zebraniu Członków wniosek w przedmiocie udzielenia 

absolutorium członkom Zarządu Głównego, 

 kontroluje gospodarkę finansową Zarządu Głównego i przynajmniej raz do roku 

przedstawia uwagi, wnioski i oceny wynikające z tej kontroli na posiedzeniu 

Zarządu Głównego, 

 rozpatruje odwołania od orzeczeń sądu koleżeńskiego. 

3. Główna Komisja Rewizyjna składa się z 3-5 członków i wybiera ze swojego składu 

przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i sekretarza.  

4. Członkowie Głównej Komisji Rewizyjnej mogą brać udział z głosem doradczym 

w posiedzeniach organów Stowarzyszenia i organów oddziałów, z wyłączeniem 

posiedzeń sądu koleżeńskiego. 

5. Posiedzenia Głównej Komisji Rewizyjnej odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej 

niż raz na rok. 

6. Szczegółowe zasady i tryb działania Głównej Komisji Rewizyjnej określa regulamin. 
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§ 31 

1. Sąd koleżeński jest organem orzekającym Stowarzyszenia, powołanym do czuwania 

nad przestrzeganiem statutu, regulaminów, etyki oraz rozpatrywania sporów między 

członkami Stowarzyszenia. Sąd koleżeński orzeka na wniosek zainteresowanych 

członków oraz organów Stowarzyszenia. 

2. Sąd koleżeński składa się z 3-5 członków, w tym przewodniczącego, 

wiceprzewodniczącego i sekretarza. Sąd koleżeński orzeka w składzie 3-osobowym. 

3. Odwołania od orzeczeń sądu koleżeńskiego rozpatruje Główna Komisja Rewizyjna 

w składzie 3-osobowym. 

4. Szczegółowe zasady i sposób działania, a także tryb postępowania przed sądem 

koleżeńskim określa regulamin.  

Rozdział V 

Terenowe jednostki organizacyjne Stowarzyszenia 

§ 32 

1. Stowarzyszenie może tworzyć terenowe jednostki organizacyjne, zwane „oddziałami”, 

nieposiadające osobowości prawnej, których zadaniem jest realizacja celów statutowych 

Stowarzyszenia. 

2. Oddziały Stowarzyszenia tworzy Zarząd Główny w drodze uchwał, określających teren 

i zakres ich działania oraz siedziby ich organów.  

3. Oddziały Stowarzyszenia rozwiązuje Zarząd Główny w drodze uchwał. 

4. Oddziały zrzeszają członków Stowarzyszenia zamieszkałych lub mających siedzibę 

na terenie działalności danego oddziału, obejmującym obszar jednego lub kilku 

powiatów, określonym każdorazowo w uchwale tworzącej dany oddział. 

5. Oddziały prowadzą działalność statutową na podstawie statutu Stowarzyszenia.  

6. Oddziały mogą przyjąć regulaminy określające ich szczegółową organizację i sposób 

działania – w drodze uchwały podjętej większością głosów walnego zebrania członków 

oddziału, a następnie uzgodnioną i zatwierdzoną przez Zarząd Główny. 
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7. Oddziały Stowarzyszenia mogą zawierać między sobą porozumienia o współpracy 

w oparciu o zasadę dobrowolności. 

8. Oddziały przekazują do Zarządu Głównego część swoich wpływów pieniężnych, 

stosownie do postanowień uchwały Zarządu Głównego tworzącej dany oddział. 

§ 33 

1. Organami oddziałów Stowarzyszenia są: 

 walne zebranie członków oddziału, 

 zarząd oddziału, 

 komisja rewizyjna oddziału.  

2. Do organów oddziałów Stowarzyszenia stosuje się odpowiednio postanowienia Statutu 

o organach Stowarzyszenia, z zastrzeżeniem postanowień niniejszego rozdziału. 

§ 34 

1. W skład zarządu oddziału wchodzi prezes zarządu oddziału jako przewodniczący oraz 

2 członków. 

2. Komisja rewizyjna oddziału składa się z 3 członków. 

3. Prezesa zarządu oddziału i pozostałych członów zarządu oddziału oraz członków 

komisji rewizyjnej oddziału wybiera walne zebranie członków oddziału zwykłą 

większością głosów.    

Rozdział VI 

Majątek Stowarzyszenia 

§ 35 

Majątek Polskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców i Biegłych Sądowych stanowi 

własność Stowarzyszenia i nie podlega podziałowi pomiędzy członków Stowarzyszenia. 
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Rozdział VII 

Sposób reprezentacji 

§ 36 

Do zaciągania zobowiązań oraz składania oświadczeń woli w imieniu Stowarzyszenia 

konieczne jest współdziałanie Prezesa Zarządu Głównego oraz wiceprezesa, Sekretarza 

Generalnego lub skarbnika Zarządu Głównego. 

Rozdział VIII 

Zmiana statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia 

§ 37 

Uchwałę w przedmiocie zmiany statutu podejmuje Walne Zebranie Delegatów 

większością 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy wszystkich Delegatów 

wyznaczonych na dane Walne Zebranie Delegatów.  

§ 38 

Rozwiązanie Polskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców i Biegłych Sądowych następuje 

w drodze uchwały Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia, większością 2/3 głosów 

członków uprawnionych do głosowania. 

Rozdział IX 

Przepis końcowy 

§ 39 

Statut wchodzi w życie z dniem uchwalenia. 

 


