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Regulamin Stowarzyszenia zwykłego 
„Związek Rzeczoznawców z zakresu parkieciarstwa i posadzek drewnianych” 

o statusie organizacji społecznej, pozarządowej, bez osobowości prawnej 
 

      

Rozdział I 

Postanowienia ogólne 

  

§ 1 

1. Stowarzyszenie „Związek Rzeczoznawców z zakresu parkieciarstwa i posadzek drewnianych”, zwany  

w dalszych postanowieniach regulaminu Związkiem, jest stowarzyszeniem zwykłym w rozumieniu 

przepisów ustawy Prawo o stowarzyszeniach z dnia 7 kwietnia 1989 roku (Dz.U. z 2001r. Nr 79 poz. 855)  

i nie posiada osobowości prawnej. 

2. Stowarzyszenie może używać skrótu: Związek Rzeczoznawców 

3. Stowarzyszenie „Związek Rzeczoznawców” jest zrzeszeniem osób fizycznych. 

4. Czas trwania Stowarzyszenia „Związek Rzeczoznawców” jest nieograniczony 

5. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej. 

6. Siedzibą Stowarzyszenia „Związek Rzeczoznawców” jest Kalisz: 62-800 Kalisz, ul. Wrocławska 205 

7.Założycielami Związku Rzeczoznawców są: 

 - Prezes: Bożena Małgorzata Kuczyńska-Cichocka 

 - Wiceprezes: Piotr Pióro 

 - Wiceprezes-Skarbnik: Grzegorz Stanisławski 

8. Stowarzyszenie „Związek Rzeczoznawców” może współpracować z innymi organizacjami krajowymi  

i międzynarodowymi o tym samym lub podobnym profilu działania, z organami państwowymi  

i samorządowymi, stowarzyszeniami i organizacjami społecznymi, a także z uczelniami i stowarzyszeniami 

naukowymi. 

  

  

Rozdział II 

Cele Związku Rzeczoznawców i sposoby ich realizacji 

  

§2 

1. Głównym celem Związku Rzeczoznawców jest: 

Wykonywanie ekspertyz dotyczących parkieciarstwa i posadzek drewnianych na zlecenie konsumentów  

oraz wykonawców posadzek drewnianych. 

2. Innymi celami Stowarzyszenia „Związek Rzeczoznawców” są: 

2.1 Popularyzacja wiedzy o parkieciarstwie i posadzkach drewnianych. 

2.2 Poszerzenie wiedzy członków Związku z zakresu technologii parkieciarskiej, jak też udostępnianie 

wyników badań zainteresowanym. 

2.3 Działalność edukacyjna. 

2.4 Współpraca z instytucjami naukowymi, technicznymi stowarzyszeniami branżowymi oraz prasą 

branżową. 

2.5 Współpraca z Sądami Polubownymi. 

2.6 Opracowanie jednolitego tekstu zaleceń wykonania i odbioru prac parkieciarskich. 

2.7 Mobilizowanie środowiska parkieciarskiego w celu wprowadzenia norm parkieciarskich. 

2.8 Pozyskiwanie sympatyków i członków. 

2.9 Organizowanie imprez kulturalno-rozrywkowych i rekreacyjnych dla członków i sympatyków Związku. 

2.10 Organizowanie zebrań dyskusyjnych, odczytów, konferencji naukowych i prelekcji 

2.11 Organizowanie spotkań z autorytetami z dziedziny technologii parkieciarskich. 

3. Związek realizuje swoje cele poprzez: 

3.1 Pomoc parkieciarzom i konsumentom poprzez oceny stanu technicznego posadzek drewnianych  

i wykonywania ekspertyz. 

3.2 Doskonalenie i pogłębianie wśród swoich członków znajomość nowych technologii w parkieciarstwie. 
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3.3 Organizowanie szkoleń, odczytów i zebrań naukowych oraz pokazów poświęconych problematyce 

parkieciarskiej. 

3.4 Służenie radą parkieciarzom i konsumentom. 

3.5 Wydawanie i propagowanie wśród swoich członków publikacji naukowych i popularnonaukowych 

poświęconych parkieciarstwu. 

3.6 Upowszechnienie w środowisku parkieciarskim wiedzy z zakresu parkieciarstwa 

3.7 Współpracę z wszelkimi osobami oraz instytucjami o podobnych celach działania, 

3.8 Mobilizowanie środowiska parkieciarskiego i wywieranie nacisku na instytucje rządowe w celu 

wprowadzania norm na prace parkieciarskie. 

  

  

Rozdział III 

Członkowie, ich prawa i obowiązki 

  

§3 

Członkami Związku Rzeczoznawców mogą być członkowie Zwyczajni. 

  

§4 

1. Członkiem zwyczajnym Związku może być osoba fizyczna, posiadająca obywatelstwo polskie, mająca 

pełną zdolność do czynności prawnych, niepozbawiona praw publicznych. 

2. Członkiem zwyczajnym może być wyłącznie osoba z tytułem rzeczoznawcy lub biegłego sądowego. 

3. Członkostwo zwyczajne w Stowarzyszeniu „Związek Rzeczoznawców” uzyskuje osoba, która wypełni  

i podpisze deklarację członkowską, wniesie opłatę wpisową, oraz której kandydaturę przyjmie Zarząd 

Stowarzyszenia w terminie nie dłuższym niż 3 miesiące od daty złożenia deklaracji. 

4. Członkostwo zwyczajne powstaje z dniem podjęcia przez Zarząd uchwały o przyjęciu. O podjęciu 

uchwały Zarząd powiadamia zainteresowanego pisemnie. 

5. Od decyzji w sprawie odmowy członkostwa przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania w terminie  

30 dni od daty doręczenia stosownej uchwały. 

  

§5 

1.Członkowie mają prawo: 

- brać czynny udział w pracach Związku Rzeczoznawców, 

- brać udział w Walnym Zebraniu, 

- wybierać i być wybieranym do Zarządu Związku Rzeczoznawców, 

- uzyskiwać wszelkie informacje od władz Związku Rzeczoznawców o ich działalności, 

- korzystać z dorobku i wszelkich form działalności Związku Rzeczoznawców, 

- brać udziału w zebraniach, wykładach oraz imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie 

- zgłaszać wnioski co do działalności Związku Rzeczoznawców. 

3. Członkowie mają obowiązek: 

- dbać o dobre imię Związku Rzeczoznawców, 

- brać czynny udział w pracach Związku Rzeczoznawców oraz wyznaczonych spotkaniach Związku 

Rzeczoznawców, 

- brać udział w Walnych Zebraniach Związku Rzeczoznawców, 

- wnosić opłaty wpisowe i składki członkowskie. 

4. Członkostwo ustaje wskutek: 

- śmierci członka, utraty praw publicznych lub ubezwłasnowolnienia, 

- dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie, 

- zaprzestania przez członka działalności w Związku Rzeczoznawców, 

- wykreślenia z listy członków. 

5. Pozbawienie członkostwa przez wykreślenie z listy członków może nastąpić, jeżeli: 

- członek nie spełnia wymagań ustawowych, 

- zalega z płatnością składek i mimo wezwania, świadczenia tego nie spełnia, 

- z powodu działań sprzecznych z celami Związku Rzeczoznawców, nielojalności, nieprzestrzegania 

postanowień Regulaminu lub Kodeksu Etycznego Rzeczoznawcy. 
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6. Uchwałę w sprawie pozbawienia członkostwa podejmuje Walne Zebranie Związku Rzeczoznawców 

zwykłą większością głosów. 

  

Rozdział IV 

Struktura i organy Związku Rzeczoznawców 

  

§6 

1. Organami Związku Rzeczoznawców są: 

- Walne Zebranie 

- Zarząd 

- Komisja Etyki Zawodowej 

2. Zarząd Związku Rzeczoznawców składa się z 3 członków wybieranych w głosowaniu zwykłą 

większością głosów przez Walne Zebranie na 2-letnią, wspólną kadencję. 

3. W skład Zarządu wchodzą: Prezes, Wiceprezes i Wiceprezes-Skarbnik. 

4. Członkowie wybrani do władz Związku Rzeczoznawców mogą pełnić tę samą funkcję wielokrotnie. 

  

§7 

1. Najwyższą władzą Związku Rzeczoznawców jest Walne Zebranie członków. 

2. Do kompetencji Walnego Zebrania należy: 

- uchwalanie Regulaminu i jego zmian oraz uchwalanie i kształtowanie programu Związku 

Rzeczoznawców, 

- wnioskowanie do Zarządu o podjęcie uchwały w sprawie współpracy z innymi organizacjami, 

- wybór oraz odwoływanie członków Zarządu, 

- rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu, 

- udzielanie absolutorium dla ustępującego Zarządu, 

- podejmowanie uchwał w sprawie wykreślenia z listy członków 

- ustalanie wysokości opłaty wpisowej oraz składki członkowskiej, 

- podjęcie uchwały o rozwiązaniu Związku Rzeczoznawców. 

3. Do kompetencji Walnego Zebrania należą również wszelkie inne sprawy, niezastrzeżone Regulaminem 

dla Zarządu. 

  

§8 

1. Walne Zebranie zwoływane jest przez Zarząd obligatoryjnie, nie rzadziej niż raz na rok. 

2. O terminie Walnego Zebrania zawiadamia się członków telefonicznie, faksem, pocztą elektroniczną  

lub w inny skuteczny sposób najpóźniej 14 dni przez terminem Zebrania licząc od daty wysłania. 

3. Walne Zebranie zwoływane jest przez Zarząd z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek co najmniej  

5 członków Związku . 

4. Uchwały Walnego Zebrania zapadają zwykłą większością głosów (w razie równowagi głosów rozstrzyga 

głos oddany przez osobę przewodniczącą obradom) przy obecności 

w pierwszym terminie co najmniej połowy ogólnej liczby członków, w przypadku braku quorum - Zebranie 

Walne odbywa się w drugim terminie i może podejmować uchwały bez względu na ilość obecnych 

członków. Odstęp między pierwszym, a drugim terminem musi wynosić minimum 30 minut. 

5. Do zmiany Regulaminu Związku Rzeczoznawców oraz rozwiązania Związku Rzeczoznawców niezbędna  

jest kwalifikowana większość 2/3 głosów przy obecności połowy członków Związku Rzeczoznawców. 

6. Uchwały są podejmowane w głosowaniu jawnym, chyba że niniejszy Regulamin stanowi inaczej. 

  

§9 

1. Zarząd jest organem wykonawczym Związku Rzeczoznawców. 

2. Do kompetencji Zarządu należy: 

- kierowanie bieżącą działalnością Związku Rzeczoznawców, 

- wykonywanie uchwał Walnego Zebrania, 

- informowanie członków o swojej działalności, 

- ustalanie ramowego programu działania, 

- przyjmowanie nowych członków, 
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- przyjmowanie opłaty wpisowej i składek członkowskich, 

- gospodarowanie środkami finansowymi Związku Rzeczoznawców 

- sporządzanie sprawozdań finansowych Związku Rzeczoznawców 

- podejmowanie decyzji o współpracy z innymi organizacjami. 

  

§10 

1. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz na 3 miesiące. 

2. Pracami Zarządu kieruje Prezes, a w jego zastępstwie Wiceprezes. 

3. Uchwały Zarządu zapadają zwykła większością głosów przy obecności, co najmniej 2/3 członków 

Zarządu.  

W razie równości głosów rozstrzyga głos oddany przez Prezesa Zarządu lub Wiceprezesa. 

4. Jeżeli Zarząd obraduje w niepełnym składzie, treść uchwał musi zostać obligatoryjnie przesłana  

na piśmie nieobecnemu członkowi Zarządu, najpóźniej w ciągu 7 dni od daty podjęcia uchwały. 

5. Posiedzenia Zarządu mają charakter zamknięty, o ile Zarząd nie postanowi inaczej. 

  

§ 11 

1. Członkostwo w Zarządzie, ustaje na skutek: 

1.1  Upływu kadencji, 

1.2  Ustania członkostwa w Związku Rzeczoznawców, 

1.3  Zrzeczenia się udziału w Zarządzie, 

1.4 Odwołania z funkcji przez Walne Zebranie. 

2. W przypadku ustania członkostwa w Zarządzie z przyczyn określonych w ust.1 pkt.1.2. 

lub 1.3., pozostali członkowie Zarządu niezwłocznie zwołają Walne Zebranie w celu uzupełnienia składu 

Zarządu. 

3. Jeżeli z przyczyn określonych w ust. 1 pkt. 1.2 lub 1.3. nie pozostanie żaden członek Zarządu, każdy  

z członków Związku Rzeczoznawców ma prawo zwołać Walne Zebranie w celu wyboru nowego Zarządu. 

  

  

Rozdział V 

Majątek Stowarzyszenia ”Związek Rzeczoznawców” 

  

§ 12 

Majątek Związku Rzeczoznawców stanowią środki finansowe uzyskane z opłat wpisowych oraz składek 

członkowskich. 

  

  

Rozdział VI 

Zmiana Regulaminu i rozwiązanie Związku 

  

§ 13 

1. Uchwały w sprawie zmiany Regulaminu i rozwiązania Związku podejmuje Walne Zebranie. 

2. W uchwale o likwidacji Związku, Walne Zebranie jednocześnie ustala tryb i termin likwidacji, wyznacza 

likwidatora i decyduje o przeznaczeniu majątku Związku. 

3. Jeżeli uchwała, o której mowa w ust.2 nie stanowi inaczej, likwidatorem jest Prezes Zarządu Związku. 

4. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo  

o Stowarzyszeniach. 

  

  

Rozdział VII 

Postanowienia końcowe 

  

1. Niniejszy regulamin został przyjęty na zebraniu założycielskim Związku Rzeczoznawców z zakresu 

parkieciarstwa i posadzek drewnianych w dniu 16 maja 2009 roku. 


