
REGULAMIN 

przyznawania tytułu Rzeczoznawcy Polskiego Stowarzyszenia Korozyjnego 

 

 

Wstęp 

§ 1 

1. Niniejszy regulamin definiuje zasady przyznawania tytułu RZECZOZNAWCY POLSKIEGO 

STOWARZYSZENIA KOROZYJNEGO, zwanego dalej Rzeczoznawcą PSK oraz prawa i 

obowiązki wynikające z przyznanego tytułu. 

2. Tytuł Rzeczoznawcy PSK, przyznawany jest przez Zarząd PSK osobom o wysokich 

kwalifikacjach, w jednej lub kilku specjalnościach. wymienionych i zdefiniowanych w 

załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu. 

 

Wymagania wobec kandydatów ubiegających się o tytuł Rzeczoznawcy PSK 

§ 2 

1. Wymagania wobec kandydatów ubiegających się o tytuł Rzeczoznawcy PSK: 

a) co najmniej roczne członkostwo w PSK; 

b) złożenie wniosku na formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu; 

c) o tytuł Rzeczoznawcy PSK w maksimum 3 specjalnościach mogą ubiegać się osoby 

posiadające co najmniej 5 letnie doświadczenie zawodowe oraz wyższe wykształcenie 

techniczne (w uzasadnionych wypadkach jako wystarczające może zostać uznane wyższe 

wykształcenie uniwersyteckie uzyskane na wydziale chemii);   

d) o tytuł Rzeczoznawcy PSK w maksimum 6 specjalnościach mogą ubiegać się osoby 

posiadające co najmniej 10 letnie doświadczenie zawodowe oraz wyższe wykształcenie 

techniczne (w uzasadnionych wypadkach jako wystarczające może zostać uznane wyższe 

wykształcenie uniwersyteckie uzyskane na wydziale chemii).   

e) Kandydat zobowiązany jest do dołączenia do wniosku  wymienionego w 1 b następujących 

dokumentów:  

i. zaświadczenia z zakładu lub zakładów pracy potwierdzające pracę w obszarze 

wnioskowanych przez kandydata specjalności – wzór zaświadczenia stanowi załącznik 3a 

ii. w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą wykaz prac prowadzonych w 

zakresie wnioskowanych przez kandydata specjalności  – wzór stanowi załącznik 3b 

iii. kopia dyplomu doktora lub doktora habilitowanego, o ile praca doktorska lub 

habilitacyjna miała związek z co najmniej jedną z wybranych specjalności, zaświadczenia 

o uzyskaniu specjalistycznych certyfikatów takich jak FROSIO LEVEL III, NACE 

LEVEL III lub ICOR LEVVEL III. W odniesieniu do kandydatów ubiegających się 

wyłącznie o specjalność w zakresie powłokowych systemów ogniochronnych 

dokumentem wystarczającym jest kopia dyplomu rzeczoznawcy do spraw zabezpieczeń 

przeciw pożarowych wraz z udokumentowanym przebiegiem pracy w zakresie 

powłokowych zabezpieczeń ogniochronnych, np. z wyszczególnieniem takich prac w 

dokumentach wymienionych w punkcie e i lub e ii. 

f) Kandydat może do wniosku dołączyć dokumenty dodatkowe takie jak: 

i. wykaz wykonanych opinii technicznych i ekspertyz właściwych dla wnioskowanych 

specjalizacji, 

ii. lista publikacji, referatów wygłoszonych na konferencjach i patentów w dziedzinie lub 

dziedzinach objętych wnioskiem specjalności 

iii. prace naukowe z wybranej lub wybranych specjalności 

iv. inne dokumenty związane, np. aktualny certyfikat IBDiM stwierdzający posiadanie 

kwalifikacji w zakresie kierowania, nadzorowania i administrowania robotami 

antykorozyjnymi na stalowych obiektach mostowych. 

v. kandydat, który złożył dokumenty dodatkowe, a ponadto złożył dokumenty wymagane w 

punkcie e iii może wnioskować o przyznanie tytułu Rzeczoznawcy PSK w więcej niż 3 



specjalnościach, jeśli posiada krótsze doświadczenie zawodowe niż 10 lat, jednak nie 

krótsze niż 5 lat.  Decyzję o skróceniu wymaganego okresu doświadczenia zawodowego 

podejmuje Zarząd PSK. 

vi. kandydat, który złożył dokumenty dodatkowe, a nie złożył dokumentów wymaganych w 

punkcie e iii, może wnioskować o zakwalifikowanie dokumentów dodatkowych jako 

równoważnych dokumentom wymaganym w punkcie e iii. W takim wypadku o  

zakwalifikowaniu dokumentów, a także o ilości specjalności o jakie może ubiegać się 

kandydat  decyduje Zarząd PSK.  

g) Kandydat może ubiegać się o nadanie tytułu Rzeczoznawcy PSK z listy stanowiącej załącznik 

nr 1 do niniejszego regulaminu lub złożyć wniosek o stworzenie nowej specjalności. W takim 

przypadku Zarząd  w pierwszej kolejności rozpatrzy wniosek o stworzenie nowej specjalności i 

w wypadku jej zatwierdzenia wprowadzi tę specjalność do załącznika nr1. Wniosek o 

przyznanie tytułu Rzeczoznawcy PSK w nowej specjalności powinien być rozpatrzony 

bezpośrednio po zatwierdzeniu tej specjalności. 

3. W uzasadnionych przypadkach kandydat może zostać poproszony przez Zarząd PSK o 

złożenie dokumentów uzupełniających lub złożenie wyjaśnień ustnych. 

 

Tryb rozpatrywania wniosku 

§ 3 

 

1. Wniosek o przyznanie tytułu Rzeczoznawcy PSK rozpatrywany jest na najbliższym zebraniu 

Zarządu PSK , które ma miejsce po wpłynięciu i zarejestrowaniu wniosku. 

2. Zarząd podejmuje decyzję w sprawie każdej ze specjalności zawartej we wniosku kandydata 

w formie uchwały. 

3. W uzasadnionych przypadkach kandydat może zostać poproszony przez Zarząd PSK o 

złożenie dokumentów uzupełniających lub złożenie wyjaśnień ustnych. W takim wypadku 

rozpatrzenie wniosku nastąpi podczas najbliższego zebrania Zarządu po terminie złożenia 

przez kandydata dokumentów uzupełniających. 

4. Jeżeli kandydat nie dostarczy dokumentów uzupełniających w terminie dwóch miesięcy od 

dostarczenia wezwania do uzupełnienia wniosek ulega automatycznie odrzuceniu. 

5. W przypadku odmowy przyznania tytułu Rzeczoznawcy w jednej lub więcej z 

wnioskowanych specjalności Zarząd poinformuje kandydata pisemnie o przyczynach odmowy 

w terminie 30 dni od zebrania Zarządu podczas którego rozpatrywano wniosek. 

6. Od decyzji Zarządu kandydat może odwołać się do Rady Nadzorczej. Odwołanie należy 

złożyć w terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji odmowie przyznania tytułu 

rzeczoznawcy wraz z uzasadnieniem. 

7. Rada nadzorcza rozpatrzy odwołanie na najbliższym zebraniu Rady.  

8. Decyzja Rady Nadzorczej jest ostateczna 

9. Osoby, których wnioski zostały ocenione negatywnie, mogą się ubiegać ponownie o 

przyznanie tytułu rzeczoznawcy PSK po upływie jednego roku od daty rozpatrywania wniosku 

przez Zarząd.. 

 

§ 4 

1. Rzeczoznawcy PSK, którzy uzyskali tytuł przed uchwaleniem niniejszego regulaminu są 

zobowiązani do 30 czerwca 2021 złożyć wnioski na aktualnie obowiązujących formularzach. 

2. Rzeczoznawcy wymienieni w p.1 mogą wnioskować o zachowanie tytułu rzeczoznawcy w 

maksymalnie 6-ciu specjalnościach. 

 

Zmiana lub rozszerzenie specjalności 

 

1. Rzeczoznawca PSK może być specjalistą w maksymalnie sześciu specjalnościach na zasadach 

wymienionych w §2 w punktach od c do g.. 



2. Rzeczoznawca może raz w roku wnioskować o zmianę lub dodanie nowej specjalności.  

 

Opłaty 

§ 5 

1. Opłata za rozpatrzenie wniosku wynosi równowartość 5 rocznych składek członkowskich 

dla wniosków obejmujących do 3 specjalności i równowartość 1 składki rocznej za każdą 

kolejną wnioskowaną specjalność. 

2. Rzeczoznawców wymienionych w § 4 nie obowiązują opłaty za rozpatrzenie wniosku w 

celu spełnienia wymagań wynikających z dostosowania się do niniejszego regulaminu. 

3. Rzeczoznawcy PSK raz w roku mogą wnioskować o rozszerzenie lub zamianę specjalności. 

Koszt rozpatrzenia takiego wniosku wynosi równowartość 2 rocznych składek 

członkowskich PSK. 

 

 

Prawa i obowiązki Rzeczoznawców PSK 

§ 5 

1. Osoby, które Zarząd PSK ustanowił rzeczoznawcami PSK otrzymują Akt ustanowienia oraz 

legitymację Rzeczoznawcy PSK, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 4 do 

niniejszego regulaminu.  

2. Akt ustanowienia wraz z legitymacją zostanie wysłany Rzeczoznawcy na adres wskazany 

we wniosku w ciągu 4 tygodni od dnia podjęcia uchwały o ustanowieniu 

3. Tytuł Rzeczoznawcy przyznawany jest bezterminowo, a jego utrata może nastąpić jedynie w 

oparciu o § 11 niniejszego regulaminu. 

4. Rzeczoznawca PSK może dodatkowo posiadać wizytówkę i pieczątkę. Wzór wizytówki i 

pieczątki stanowi załącznik nr 5 do niniejszego regulaminu. 

 

§ 6 

Rzeczoznawca ma obowiązek: 

1. Dbać o dobre imię PSK. 

2. Ubezpieczenia się od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności w 

której będzie posługiwał się tytułem Rzeczoznawcy PSK, a kopię polisy dostarczyć do 

sekretarza PSK. Wszelkie prace wykonane w okresie i zakresie nie objętym 

ubezpieczeniem nie mogą być sygnowane tytułem Rzeczoznawcy PSK. PSK za takie prace 

nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności. 

3. Rzetelnego, zgodnego z najlepszą wiedzą i obowiązującym prawem wykonywania prac 

zleconych przez PSK. 

4. Przekazania pracy zleceniodawcy, o ile wymagała ona formy pisemnej, za wiedzą, a 

najlepiej za pośrednictwem PSK. Kopia pracy, z chwilą jej przekazania zleceniodawcy 

musi być złożona w PSK. 

 

§ 7 

 

5. Wszelkie prace zlecone Rzeczoznawcy powinny być przyjmowane do realizacji i rozliczane  

za pośrednictwem PSK 

a) do PSK może wpłynąć zlecenie zewnętrzne bez jakichkolwiek wskazań, co do osoby 

Rzeczoznawcy, w takim przypadku wykonawcę wskazuje Zarząd po konsultacjach 

telefonicznych lub mailowych 

b) do PSK może wpłynąć zlecenie ze wskazaniem personalnym Rzeczoznawcy 

c) Rzeczoznawca może zgłosić sekretarzowi PSK informację, że do PSK wpłynie 

określone zlecenie, które on lub zespół pod jego kierunkiem będzie realizował.  

W przypadkach podanych punktach b i c zgłaszający Rzeczoznawca otrzyma to zlecenie od 

PSK. Wyjątek mogą stanowić istotne przesłanki natury etycznej wymagające odmowy 



realizacji zlecenia lub przekazania go do realizacji innemu Rzeczoznawcy. W takim 

wypadku Rzeczoznawca otrzyma informację pisemną o powodzie decyzji odmowy 

przekazania mu zlecenia do realizacji. 

 

§ 8 

 

1. Rzeczoznawca obowiązany jest wykonywać swoje zadania osobiście, sumiennie, bezstronnie i 

z należytą starannością, według najlepszej woli i wiedzy oraz zgodnie z obowiązującymi 

przepisami i zasadami wiedzy technicznej.  

 

2. Opracowanie, w którym bierze udział kilku rzeczoznawców, wykonywane jest pod kierunkiem 

rzeczoznawcy prowadzącego, który koordynuje pracę i odpowiada za prawidłowość i 

kompletność jej wykonania.  

 

3. Dla pełnego rozwiązania zadania będącego przedmiotem opracowania prowadzący może 

poszerzyć skład zespołu wykonawczego o rzeczoznawców lub innych specjalistów oraz pomoc 

techniczną (dotyczy to również rzeczoznawców innych branż oraz osób posiadających 

specjalistyczne uprawnienia). Wskazany jest dobór tych osób spośród członków 

Stowarzyszenia. Za prawidłowość wykonywanych prac przez osoby uzupełniające zespół 

odpowiada rzeczoznawca prowadzący.   

 

4. Opracowanie wykonywane przez rzeczoznawcę może podlegać sprawdzeniu przez 

weryfikatora na wniosek strony, dla której opracowanie zostało przygotowane lub stron, na 

które opracowanie ma istotne oddziaływanie  

 

5.  Weryfikator, w razie konieczności, zostaje wskazany przez Prezesa PSK lub jego zastępców. 

Weryfikator współdziała z rzeczoznawcą prowadzącym opracowanie. Zadaniem weryfikatora 

jest ocena prawidłowości merytorycznego rozwiązania problemu w wykonanym opracowaniu 

oraz jego zgodności z aktualnym stanem wiedzy i przepisami prawa. Weryfikator podpisuje 

opracowanie jako „Weryfikator”. 

 

§9 

Za wykonaną pracę Rzeczoznawca lub kierowany przez niego zespół otrzyma od PSK 

wynagrodzenie. 

1. Rzeczoznawcy prowadzący samodzielną działalność gospodarczą wystawiają PSK fakturę 

na kwotę wynoszącą 95% kwoty zlecenia brutto. 

2. Rzeczoznawcy nieprowadzący działalności gospodarczej lub  realizujący zlecenie w oparciu 

o odrębną umowę  zawartą z PSK otrzymają zapłatę od 95% kwoty zlecenia brutto 

pomniejszonej o kwotę kosztów dodatkowych takich jak np. rozliczenie delegacji i innych 

kosztów niezbędnych do realizacji zlecenia. 

 

7 

 

 

§ 10 

Rzeczoznawca ma prawo posługiwanie się tytułem Rzeczoznawcy PSK w następujących 

sytuacjach: 

1. Podpisywania prac realizowanych na zlecenie PSK 

2. Podpisywania korespondencji związanej z uzyskiwaniem i realizacją prac prowadzonych 

przez PSK 

3. Podpisywania artykułów w prasie, referatów oraz innych prac związanych z uzyskanymi 

specjalnościami 



4. Podpisywania innej korespondencji związanej z ogólnie pojętą ochroną przed korozją i/lub 

powłokową ochroną przeciwpożarową, o ile nie jest ona w sprzeczności z działalnością 

statutową PSK i nie godzi w dobre imię Stowarzyszenia. 

5. W przypadkach wymienionych w p. 3 i 4 tresć nie może sugerować, że jest ona sygnowana 

przez PSK, a jedynie przez osobę będącą Rzeczoznawcą PSK, chyba, że Zarząd PSK 

udzielił Rzeczoznawcy upoważnienia do wypowiadania się w danej sprawie w imieniu 

Stowarzyszenia. 

 

 

§ 11  

 

Utrata tytułu Rzeczoznawcy może mieć miejsce jedynie na drodze uchwały Zarządu PSK, podjętej 

w wyniku: 

a) ustania członkostwa w Polskim Stowarzyszeniu Korozyjnym 

b) na wniosek rzeczoznawcy  

c) udowodnionego przypadku niedbalstwa  

d) na mocy prawomocnego orzeczenia Sądu Koleżeńskiego PSK, w przypadku nieuczciwych 

działań, naruszenia zasad i postanowień Kodeksu Etyki Zawodowej  

 

 

§ 12 

 

Aktualna lista rzeczoznawców PSK jest publikowana na stronie internetowej PSK.     

 

 

 

Uchwalony Przez Zarząd PSK dnia 19 stycznia 2021 r 


