
REGULAMIN   SZKOLEŃ  ŚSRZM  w  KOSZALINIE 
 
Na podstawie Uchwały Rady Krajowej PFSRM nr 7/04/2014 z dnia 8 kwietnia 2014 r. 
dotyczącej przyjęcia i zalecenia do stosowania przez regionalne stowarzyszenia – 
członków PFSRM - wytycznych prowadzenia przez te stowarzyszenia szkoleń 
realizujących ustawowy obowiązek doskonalenia kwalifikacji zawodowych 
rzeczoznawców majątkowych oraz prowadzenia ich rejestru, ŚSRM w Koszalinie 
uchwala następujący regulamin szkoleń: 
 
1. Regulamin szkoleń ma na celu gromadzenie informacji o realizacji ustawowego obowiązku 
doskonalenia zawodowego dla dokumentowania udziału w procesie doskonalenia 
zawodowego i uzyskiwania w tym zakresie odpowiednich zaświadczeń, opinii, rekomendacji 
dla członków stowarzyszenia do organów federacyjnych i takich ciał jak Komisja 
Odpowiedzialności Zawodowej, Państwowa Komisja Kwalifikacyjna, Komisja Arbitrażowa, 
Sądów Powszechnych oraz dla odbiorców prac rzeczoznawców majątkowych, 
zainteresowanych świadczeniem usług o wysokim poziomie, potwierdzanym przez 
udokumentowane uczestnictwo w systemie szkoleń doskonalących. 
 
2. ŚSRM prowadzi rejestr szkoleń i na jego podstawie wydaje określone zaświadczenia o 
odbytych szkoleniach. 
 
3. Wzory rejestru szkoleń i zaświadczeń o szkoleniach opracowane są przez ŚSRM w 
Koszalinie. 
 
4. Prowadzenie rejestru szkoleń  koordynowane jest przez PFSRM w ramach systemu 
organizacji doskonalenia zawodowego. 
 
5. ŚSRM w Koszalinie ma obowiązek wydawania zaświadczeń z określeniem tematu, 
ramowego zakresu, wykładowcy, liczby godzin, daty szkolenia, wszystkim uczestnikom 
szkolenia organizowanym przez stowarzyszenia oraz prowadzenie i przechowywania rejestru 
uczestników każdego szkolenia. 
 
6. Zaleca się dla członków ŚSRM w Koszalinie odbycie szkoleń w ilości 24 godzin w ciągu 2 
lat. 
 
7. Raz do roku, po zakończeniu roku szkoleniowego,  ŚSRM w Koszalinie przesyła do Biura 
PFSRM rejestr uczestników szkoleń, wraz z podstawowymi danymi (temat, wykładowca , 
liczba godzin) o zrealizowanych szkoleniach.  
 
8. Rejestr szkoleń przechowywany jest w biurze Stowarzyszenia przez okres co najmniej 5 
lat. 
 
9. Na podstawie rejestru szkoleń Zarząd Stowarzyszenia przedstawia raz do roku informacje 
na Walnym Zebraniu wraz z wnioskami dotyczącymi organizacji szkoleń w następnym roku.  
 
10. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego uchwalenia z możliwością uwzględnienia w 
rejestrze szkoleń przeprowadzonych w okresie styczeń – czerwiec 2014 r. 
 
 

                                                                               Koszalin dn. 14.06.2014 r.  


