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REGULAMIN 

PRZYZNAWANIA ODZNAK HONOROWYCH  

POLSKIEJ FEDERACJI STOWARZYSZEŃ RZECZOZNAWCÓW MAJĄTKOWYCH 

 

(zmieniony Uchwałą Rady Krajowej Nr 18/06/2017r . z dnia 27.06.2017 r.) 

 

§  1 

Polska Federacja Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych zgodnie z § 8 Statutu PFSRM 

nadaje odznaki honorowe: brązową, srebrną i złotą - zwane dalej odznakami honorowymi 

PFSRM. 

§ 2 

1a. Brązowa odznaka przedstawia logo Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców 

Majątkowych otoczone brązowym wieńcem laurowym.  

1. Srebrna odznaka honorowa przedstawia logo Polskiej Federacji Stowarzyszeń 

Rzeczoznawców Majątkowych otoczone srebrnym wieńcem laurowym. 

2. Złota odznaka honorowa przedstawia logo Polskiej Federacji Stowarzyszeń 

Rzeczoznawców Majątkowych otoczone złotym wieńcem laurowym. 

§ 2a 

Brązowa odznaka honorowa przyznawana jest przez Radę Krajową PFSRM „Za zasługi dla 

zawodu rzeczoznawcy majątkowego i członków Federacji”. Brązowa odznaka honorowa 

PFSRM jest zaszczytnym wyróżnieniem wręczanym rzeczoznawcom majątkowym zrzeszonym 

w organizacjach członkowskich Federacji, lub innym osobom fizycznym za osobisty wkład 

pracy i inicjatywę w realizacji celów statutowych Federacji i jej członków. 

§ 3 

Srebrna i złota odznaka honorowa przyznawana jest przez Radę Krajową PFSRM „Za zasługi 

dla Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych”. Odznaki honorowe 

PFSRM są zaszczytnym wyróżnieniem wręczanym rzeczoznawcom majątkowym zrzeszonym 

w organizacjach członkowskich Federacji, lub innym osobom fizycznym współpracujących z 

Federacją, za osobisty wkład pracy i inicjatywę w realizacji celów statutowych Federacji. 

§ 3a 

Brązowa odznaka honorowa PFSRM może być przyznana rzeczoznawcy majątkowemu 

posiadającego co najmniej 6-letni staż w organizacji członkowskiej Federacji, który spełnia 

niżej wymienione warunki: 

1) aktywnie działał na rzecz środowiska rzeczoznawców majątkowych poprzez pracę w 

stowarzyszeniu RM    co najmniej 5 lat, 

2) aktywnie uczestniczył w przygotowaniu i prowadzeniu cyklicznych zdarzeń, istotnych dla 

rozwoju, promocji oraz podnoszenia kwalifikacji środowiska rzeczoznawców majątkowych - 

co najmniej w 3. edycjach, 

3) wniosek o przyznanie odznaczenia sporządzono na podstawie stosownej uchwały Zarządu 

stowarzyszenia rzeczoznawców majątkowych. 
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§ 4 

Srebrna odznaka honorowa PFSRM może być przyznana rzeczoznawcy majątkowemu 

zrzeszonemu w organizacji członkowskiej Federacji, który spełnia niżej wymienione warunki: 

4) posiada przynajmniej 6-letni staż członkowski w stowarzyszeniu rzeczoznawców 

majątkowych, 

5) aktywnie działał na rzecz środowiska rzeczoznawców majątkowych poprzez pracę w 

strukturach Federacji - co najmniej 3 lata, albo w stowarzyszeniu przez okres co najmniej 6 

lat. 

§ 5 

Złota odznaka honorowa PFSRM może być przyznana rzeczoznawcy majątkowemu 

zrzeszonemu w organizacji członkowskiej Federacji, który spełnia niżej wymienione warunki: 

1) skreślono 

1a) uczestniczył w pracach na rzecz Federacji albo stowarzyszenia wykonywanej bezpłatnie - 

uważanej za działalność społeczną, 

2) aktywnie działał na rzecz rozwoju zawodu rzeczoznawcy majątkowego poprzez pracę w 

strukturach Federacji - przez okres co najmniej 5 lat, z zastrzeżeniem § 6, 

3) posiada co najmniej 2 lata srebrną odznakę honorową PFSRM. 

§ 6 

Pełnienie funkcji w Zarządzie  Federacji przez jedną pełną kadencję tj. 3 lata, uprawnia do 

wnioskowania o przyznanie złotej odznaki. 

§ 6a 

Posiadanie medalu honorowego „Amicus de Rebus Peritorum Polonorum uprawnia do 

wnioskowania zarządu Federacji lub członka Federacji o przyznanie złotej odznaki. 

§ 7 

Odznaka honorowa PFSRM może być przyznana osobie fizycznej, nie zrzeszonej w organizacji 

członkowskiej Federacji, która przyczyniła się w sposób wybitny do stworzenia warunków dla 

realizacji zadań statutowych Federacji. 

§ 8 

1. Skreślono. 

2. Pracami na rzecz Federacji, w rozumieniu niniejszego Regulaminu, w szczególności są prace 

w organach statutowych Federacji oraz jej jednostkach organizacyjnych i pełnomocników 

Zarządu, o których mowa w § 33 Statutu Federacji. 

3. Pełnienie w tym samym okresie kilku funkcji nie powoduje łącznego zaliczania tych 

okresów. 

§ 9 

Odznaki honorowe PFSRM są przyznawane uchwałą Rady Krajowej, nie częściej niż raz w 

roku, na wniosek Zarządu Federacji.  
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§ 10 

1. Wnioski o przyznanie odznak honorowych PFSRM składane są do Zarządu Federacji za 

pośrednictwem Biura Federacji na formularzach opracowanych przez Komisję ds. 

Odznaczeń. Termin składania wniosków upływa 60 dni przed obradami Rady Krajowej, na 

której będą one rozpatrywane. 

2. Zarząd Federacji przekazuje wnioski o przyznanie odznak honorowych PFSRM do 

zaopiniowania Komisji ds. Odznaczeń wyznaczając termin ich rozpatrzenia. 

§ 11 

Z wnioskami o przyznanie odznak honorowych PFSRM występować mogą: 

- Zarząd Federacji 

- Przewodniczący statutowych Komisji PFSRM 

- Przewodniczący stałych Zespołów powołanych przez Radę Krajową i Zarząd PFSRM 

- Zarządy Stowarzyszeń - organizacji członkowskich PFSRM. 

§ 12 

1. Wnioski o przyznanie odznak honorowych PFSRM muszą mieć pozytywną opinię 

macierzystego stowarzyszenia, do którego należy kandydat do odznaczenia, w 

szczególności powinny potwierdzić jego nienaganną postawę etyczno-moralną. 

2. Warunkiem zaliczenia pracy na rzecz Federacji, o której mowa w § 8.2, jest dołączenie do 

wniosku o przyznanie odznaki honorowej opinii przewodniczącego Komisji, Zespołu lub 

Zarządu PFSRM (w przypadku pełnomocników Zarządu) z potwierdzeniem aktywności i 

okresu pracy. 

3. W przypadku pełnomocnika ds. praktyk zawodowych Zarząd stowarzyszenia potwierdza 

we wniosku wykonywane czynności pełnomocnika. 

§ 13 

1. Komisja ds. Odznaczeń rozpatruje wnioski przy udziale co najmniej trzech członków. 

Ocena wniosków i głosowanie może odbywać się za pośrednictwem poczty elektronicznej. 

2. Wnioski i opinie Komisji ds. Odznaczeń przyjmowane są większością głosów, a przy 

równej ilości głosów rozstrzyga głos przewodniczącego Komisji ds. Odznaczeń   

lub osoby wyznaczonej w jego zastępstwie. 

§ 13a 

Wręczanie brązowej odznaki honorowej PFSRM dokonuje w formie uroczystej Prezydent lub 

członek Zarządu Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych, względnie 

Prezes/Przewodniczący stowarzyszenia rzeczoznawców majątkowych. Akt dekoracji winien 

odbywać się przy uroczystych okazjach, a w szczególności w podczas Walnych Zebrań 

Członków Stowarzyszenia, do których należą odznaczani. 

§ 14 

Wręczanie srebrnej i złotej odznaki honorowej PFSRM dokonuje w formie uroczystej 

Prezydent lub Wiceprezydent Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych. 

Akt dekoracji winien odbywać się przy uroczystych okazjach, a w szczególności w podczas: 

- Krajowej Konferencji Rzeczoznawców Majątkowych 

- Walnych Zebrań Członków Stowarzyszeń, do których należą odznaczani. 
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§ 15 

Wraz z wręczeniem honorowej odznaki PFSRM wręczany jest dyplom stwierdzający nadanie 

odznaki. 

§ 16 

Rejestr członków wyróżnionych odznakami honorowymi PFSRM prowadzi Biuro PFSRM, 

które będzie publikować listę odznaczonych osób w „Rzeczoznawcy Majątkowym”. 

§ 16 a 

Pozbawienie nadanej odznaki honorowej PFSRM następuje w przypadku: 

1) Pozbawienia osoby odznaczonej praw publicznych prawomocnym wyrokiem Sądu 

Powszechnego, 

2) Wykluczenia ze środowiska na podstawie prawomocnego orzeczenia odpowiedniego Sądu 

Koleżeńskiego/Komisji Etyki. 

§ 17 

Traci moc Regulamin przyznawania odznak honorowych PFSRM uchwalony prze Radę 

Krajową Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych dnia 22.06.2005 r. 

§ 18 

Zmiany w Regulaminie wprowadzono Uchwałą Nr 18/06/17 Rady Krajowej Polskiej Federacji 

Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych z dnia 27 czerwca 2017 r. 


