
Regulamin działania Klubu Biegłych Sądowych z zakresu „szacunek nieruchomości”, 
działającego pod patronatem Łódzkiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych  

z siedzibą w Łodzi. 
 
 
 

REGULAMIN 
 
 
1. Klub Biegłych Sądowych, zwany dalej „Klubem”, zrzesza biegłych sądowych  
z zakresu „szacunek nieruchomości”, ustanowionych przy Sądach Okręgowych mających 
swoją siedzibę na terenie województwa łódzkiego. 
 
 
2. Klub działa pod patronatem Łódzkiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych  
z siedzibą w Łodzi.  
 
 
3. Siedzibą Klubu jest siedziba Łódzkiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych. 
 
 
4. Zadaniami Klubu są w szczególności: 

a). współpraca z sądami powszechnymi w zakresie rozwiązywania wszelkich problemów 
związanych z działalnością biegłych sądowych – rzeczoznawców majątkowych, 
b). współpraca z organizacjami zrzeszającymi biegłych sądowych – rzeczoznawców 
majątkowych działającymi na obszarze kraju, 
c). podnoszenie kwalifikacji zawodowych członków Klubu, 
d). propagowanie zasad etyki zawodowej obowiązujących rzeczoznawców majątkowych. 

 
 
5. Organem organizującym prace Klubu i reprezentującym jego członków wobec osób 
i organów zewnętrznych jest Rada Klubu zwana dalej „Radą”. 
 
 
6. Rada składa się z Przewodniczącego Rady i dwóch Wiceprzewodniczących Rady. 
 
 
7. Członkowie Rady wybierani są spośród członków Klubu na 3-letnią kadencję. 
Wybory do Rady odbywają się na zebraniu ogólnym członków Klubu  

a). w pierwszym terminie -zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej 1/2 
ogólnej liczby członków Klubu lub  
b). w drugim terminie - zwykłą większością głosów z uwzględnieniem liczby członków jaka 
znajduje się na liście obecności. 

Wybory odbywają się po okresie zakończenia kadencji, lecz nie później niż 90 dni od daty jej 
zakończenia. 
W przypadkach zaistnienia okoliczności powodujących brak spełnienia wymagań opisanych 
w pkt.1. mandat członka Rady wygasa z dniem zaistnienia tych okoliczności. 
Do czasu wyboru nowej Rady na kolejną kadencję, poprzednia Rada działa na zasadach 
niniejszego regulaminu. 
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8.Odwołanie członka Rady w trakcie trwania kadencji może nastąpić : 

a). na wniosek członka Rady, 
b). na wniosek co najmniej 1/3 liczby członków Klubu. 

Pozbawienie członkostwa w Radzie następuje w głosowaniu jawnym przeprowadzonym na 
zebraniu członków Klubu, po uzyskaniu 2/3 liczby wszystkich głosów, przy obecności co 
najmniej 1/2 liczby członków Klubu. 
 
 
9. O przyjęciu w poczet członków Klubu decyduje Rada Klubu. 
Przyjęcie może nastąpić na pisemny wniosek osoby zainteresowanej. Do wniosku należy 
dołączyć jego uzasadnienie oraz CV osoby zainteresowanej. 
 
 
10. Wykluczenie członka Klubu może nastąpić na wniosek: 

a) każdego członka Klubu. 
b) Rady Klubu 

Wniosek o pozbawienie członkostwa wraz z uzasadnieniem składa się do Rady Klubu, która 
jest zobowiązana do podjęcia wszelkich działań zmierzających do polubownego zakończenia 
sprawy. 
Po zakończenia postępowania wyjaśniającego z wynikiem negatywnym odwołanie członka 
Klubu następuje w głosowaniu jawnym na zebraniu członków Klubu, zwykłą większością 
głosów. 
 
 
11. Członkowie Klubu zobowiązani są do przestrzegania zasad i regulaminów 
obowiązujących w statucie i zasadach działania Łódzkiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców 
Majątkowych. 
 
 
12. Członkowie Klubu zobowiązani są do stosowania Powszechnych Krajowych Zasad 
Wyceny Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych. 
 
 
13. Członkowie Klubu nie pobierają wynagrodzenia za udział w pracach Klubu.  
 
 
14. Klub nie prowadzi działalności gospodarczej. 
 
 
15. Członkowie Klubu zobowiązani są do solidarnego ponoszenia kosztów związanych  
z funkcjonowaniem Klubu. 
Rozliczenia finansowe w imieniu Klubu prowadzi Rada. 
 
 
16. Spotkania Klubu odbywają się, co najmniej dwa razy w roku kalendarzowym. 
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17. Rada zobowiązana jest do corocznego sprawozdania ze swojej działalności zewnętrznej  
i finansowej. 
 
 
18. Uchwały Klubu podejmowane są zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej  
1/2 liczby jego członków. 
 
 
19. Członkowie Klubu mają prawo do ujawniania informacji o przynależności do Klubu 
Biegłych Sądowych z zakresu „szacunek nieruchomości”, działającego pod patronatem 
Łódzkiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych w Łodzi. 
 
 
20. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają dotychczas 
stosowane zwyczaje i zasady działania ŁSRM opisane w Statucie Stowarzyszenia  
i Regulaminach Komisji Stowarzyszeniowych ŁSRM, o ile nie będą one sprzeczne  
z postanowieniami niniejszego Regulaminu i innymi obowiązującymi przepisami 
dotyczącymi działalności biegłych, Sądów i Prokuratur. 
 
 
Regulamin został zatwierdzony w dniu 03 września 2008r. na zebraniu założycielskim  
Klubu Biegłych Sądowych z zakresu „szacunek nieruchomości”, działającego pod patronatem 
Łódzkiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych w Łodzi. 


