
REGULAMIN  DZIAŁANIA KOMISJI  ETYKI  ZAWODOWEJ 
ŚRODKOWOPOMORSKIEGO  STOWARZYSZENIA 

RZECZOZNAWCÓW MAJĄTKOWYCH W  KOSZALINIE 
 
 

§ 1 
Komisja Etyki Zawodowej Środkowopomorskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców 
Majątkowych w Koszalinie powołana jest uchwałą Walnego Zebrania Stowarzyszenia. 
 
Komisja Etyki Zawodowej działa na podstawie Statutu Stowarzyszenia i niniejszego 
regulaminu. 
 

§ 2 
Komisja Etyki składa się z trzech osób – członków Stowarzyszenia wybieranych przez Walne 
Zebranie Stowarzyszenia. 
 
Na pierwszym posiedzeniu Komisji Etyki Zawodowej wybiera się sekretarza, o czym 
powiadamia się Prezesa Stowarzyszenia. 
 

§ 3 
Odwołania członka Komisji dokonuje Walne Zebranie Stowarzyszenia na wniosek Prezesa 
Zarządu. 
 

§ 4 
Komisja Etyki Zawodowej jest organem Stowarzyszenia stojącym na straży zasad etyki 
zawodowej i godnego zachowania się członków stowarzyszenia, a w szczególności 
przestrzegania Kodeksu Etyki Zawodowej Rzeczoznawców Majątkowych, uchwalonego 
przez Radę Krajową Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych. 
Zadania działania Komisji określa Statut Stowarzyszenia. 
 

§ 5 
Komisja Etyki Zawodowej wszczyna postępowanie na podstawie pisemnego wniosku o 
rozpoznanie sprawy. Wszczęcie postępowania polega na: 
a) ustaleniu składu zespołu orzekającego, 
b) przekazaniu zespołowi orzekającemu wniosku o rozpoznanie sprawy albo wniosku o 

rozpoznanie dyscyplinarne wraz z materiałem dowodowym, 
c) wyznaczeniu terminu posiedzenia z powiadomieniem stron o przystąpieniu do 

rozpoznania sprawy, 
d) z przebiegu posiedzenia zespołu sporządza się protokół, który podpisują przewodniczący 

zespołu i protokolant. 
§ 6 

Posiedzenie Komisji zwołuje jej Przewodniczący. 
 

§ 7 
Sekretarz Komisji prowadzi rejestr spraw. 
 

§ 8 



Rozpoznanie sprawy odbywa się w 3 osobowym składzie. Zespół wybiera spośród siebie 
protokolanta. 
 

§ 9 
Do zespołu mogą być powołane inne osoby na wniosek Przewodniczącego Komisji Etyki 
Zawodowej, za zgodą Prezesa Zarządu. 
 

§ 10 
Po wpłynięciu wniosku o rozpoznanie sprawy Komisja Etyki w ciągu 14 dni zawiadamia o 
terminie posiedzenia Zespołu. 
 

§ 11 
Orzeczenia mogą być wydawane jedynie przez członków zespołu większością głosów. 
 

§ 12 
Na posiedzeniu zwołanym przez Przewodniczącego Komisji Etyki w przedmiotowej sprawie, 
przewodniczący zespołu orzekającego odczytuje wniosek o rozpoznanie sprawy, następnie 
wyjaśnienia składa strona w stosunku do której rozpoczęto postępowanie.  Zespół orzekający 
przeprowadza postępowanie dowodowe dokumentów i świadków. 
 

§ 13 
Komisja Etyki Zawodowej za stwierdzone zaistnienie czynów naruszenia Statutu 
Stowarzyszenia lub Kodeksu Etyki Zawodowej orzeka kary pisemne: 
a) ostrzeżenie, 
b) upomnienie, 
c) nagana, 
oraz może wnioskować do Zarządu Stowarzyszenia o zawieszenie w prawach członka lub 
wykluczenie ze Stowarzyszenia. 
 

§ 14 
Kary ostrzeżenia, upomnienia, nagany ulegają zatarciu po upływie roku od daty orzeczenia. 
 

§ 15 
 

Regulamin niniejszy został uchwalony na Walnym Zebraniu Stowarzyszenia w dniu 
………….    i wchodzi w życie z dniem uchwalenia. 
 


