PROJEKT
Załącznik do Uchwały Nr. 10 i 11
z dnia 25.04.2015r.
Walnego Zebrania
Stowarzyszenia Rzeczoznawców Jubilerskich

REGULAMIN
nadawania tytułu
„Rzeczoznawca SRJ z zakresu jubilerstwa i gemmologii”
Członek zwyczajny Stowarzyszenia spełniający wymagania określone w niniejszym
Regulaminie może w uznaniu wybitnych kwalifikacji zawodowych i nieskazitelnej postawy
zawodowej otrzymać tytuł „Rzeczoznawca SRJ z zakresu jubilerstwa i gemmologii”
Tytuł ten nie upoważnia do podejmowania czynności zawodowych wymagających, zgodnie z
przepisami prawa powszechnego, potwierdzenia kwalifikacji zawodowych poprzez
odpowiednie świadectwo, dokument, wpis na listę rzeczoznawców lub biegłych pochodzące
od odpowiedniej władzy państwowej lub sądowej.

§1
1. Tytuł „„Rzeczoznawcy SRJ z zakresu jubilerstwa i gemmologii” (dalej w skrócie:
„rzeczoznawca SRJ”) jest nadawany przez Zarząd Stowarzyszenia ( zwany dalej
Zarządem) w następujących specjalnościach :
 ekspert diamentów
 ekspert kamieni kolorowych
 ekspert pereł i substancji organicznych
 ekspert surowych diamentów
 ekspert monet
 ekspert wyrobów jubilerskich
 szlifierz diamentów
 szlifierz kamieni kolorowych
 ekspert bursztynu
 mistrz złotnictwa
2. Każdy zwyczajny członek Stowarzyszenia może otrzymać tytuł „Rzeczoznawcy SRJ z
zakresu jubilerstwa i gemmologii” w więcej niż jednej specjalności
§2
1. Kandydat na rzeczoznawcę powinien:
1) korzystać z pełni praw cywilnych i obywatelskich;
2) posiadać co najmniej 3 letnią praktykę zawodową, z czego minimum 1 rok po
uzyskaniu dyplomu kwalifikacyjnego w specjalności w której zamierza zostać
rzeczoznawcą SRJ
3) posiadać wysoki poziom wiedzy w określonej specjalności

4) w specjalnościach ekspert diamentów i ekspert kamieni kolorowych posiadać
dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe, wydany przez uznany w
Europie lub w świecie ośrodek kształcenia gemmologicznego, taki jak: HRD,
DgemG, GIA, Gem. Asoc. of Gr. Brit.
5) W specjalności ekspert wyrobów jubilerskich posiadać dyplom mistrza
złotnictwa lub co najmniej 10 letnią praktykę zawodową oraz ukończony kurs
„Towaroznawca Jubilerski”.
6) w specjalności ekspert pereł i substancji organicznych zdać egzamin końcowy
w formie ustalonej przez Zarząd SRJ.
7) W specjalności ekspert monet zaliczyć test kwalifikacyjny w formie ustalonej
przez Zarząd SRJ.
6) dawać rękojmię należytego wykonywania obowiązków rzeczoznawcy.
2. Spełnianie przez kandydata wymagań określonych w ust. 1 pkt 2), pkt 4)
i pkt 5) powinno być potwierdzone odpowiednimi dokumentami.
§ 3.
1. Wniosek o nadanie tytułu rzeczoznawcy, składany przez członka zwyczajnego –
kandydata na rzeczoznawcę do Zarządu, powinien zawierać:
imię, nazwisko;
datę i miejsce urodzenia;
miejsce zamieszkania;
adres do korespondencji;
informację o wykształceniu;
opis praktyki zawodowej;
wskazanie miejsca pracy lub działalności zawodowej oraz złożenie oświadczenia
o posiadaniu lub dostępie do sprzętu niezbędnego do świadczenia usług
rzeczoznawcy w danej specjalności;
8) wskazanie ważniejszych prac zawodowych lub naukowych w specjalności w
której zamierza zostać rzeczoznawcą;
9) wskazanie specjalności , w których kandydat ubiega się o nadanie uprawnień
rzeczoznawcy;
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

2. Do wniosku kandydat dołącza dyplomy, zaświadczenia, świadectwa, lub inne
dokumenty potwierdzające wysokie kwalifikacje zawodowe (dopuszcza się
kserokopie potwierdzone przez któregokolwiek z członków Zarządu za zgodność)
oraz dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań określonych w § 2. ust 1 pkt 2)
§ 4.
1. Zarząd w terminie nie dłuższym niż 6 miesięcy jest zobowiązany rozpatrzyć
wniosek.
2. Rozpatrzenie wniosku polega na zapoznaniu wszystkich członków Zarządu z
wnioskiem , przeprowadzeniem dyskusji na wnioskiem i dokumentami a w razie
potrzeby na przeprowadzeniu rozmowy z kandydatem w celu sprawdzenia jego
wiedzy oraz postawy zawodowej i etycznej.
3. Uchwała Zarządu w przedmiocie nadania tytułu rzeczoznawcy powinna zostać

podjęta w głosowaniu większością 2/3 głosów członków Zarządu.
4. Uchwała o odmowie nadania tytułu powinna zawierać pisemne uzasadnienie tych
członków Zarządu którzy głosowali przeciwko nadaniu tytułu.
§5
Nadanie tytułu rzeczoznawcy SRJ następuje z dniem wręczenia kandydatowi odpisu
uchwały Zarządu SRJ o której mowa w § 4 pkt 3 oraz Dyplomu / Nominacji ,
którego treść stanowi załącznik do Regulaminu, a wzór graficzny zostanie ustalony
przez Zarząd.
§ 6.
1. Rzeczoznawca zachowuje tytuł rzeczoznawcy w danej specjalności do końca
roku kalendarzowego, w którym upłynął okres 5 lat od dnia nadania tytułu.
2. Rzeczoznawca, który w okresie 5 lat od daty nadania tytułu odbył co najmniej
jedno szkolenie organizowane, lub rekomendowane przez Stowarzyszenie SRJ w
swojej specjalności zachowuje tytuł„Rzeczoznawcy SRJ z zakresu jubilerstwa i
gemmologii” na okres następnych 5 lat. Powyższa regulacja dotyczy kolejnych
następujących 5 letnich okresów .
§ 7.
Zarząd w drodze uchwały podjętej
uprawnienia rzeczoznawcy SRJ :

większością 2/3.głosów

członków cofa

1) na pisemny wniosek rzeczoznawcy SRJ ;
2) jeżeli rzeczoznawca przestał spełniać wymagania konieczne do uzyskania
tytułu rzeczoznawcy SRJ, albo gdy zostanie stwierdzone, że w chwili nadania
tytułu warunkom tym nie odpowiadał i nadal im nie odpowiada;
3) jeżeli rzeczoznawca SRJ nie wykonuje należycie swoich obowiązków
określonych w § 9. i § 10
8) w przypadku wygaśnięcia członkostwa rzeczoznawcy w Stowarzyszeniu SRJ,
9) w przypadku prawomocnego ukarania rzeczoznawcy karą zawieszenia w
prawach członka na okres jednego roku
§8
Rzeczoznawca SRJ jest uprawniony do:
1) wydawania ocen i opinii indywidualnie lub jako członek zespołu
rzeczoznawców SRJ ;
2) uzyskiwania rekomendacji Stowarzyszenia przed organami administracji
publicznej oraz wymiarem sprawiedliwości
§9
Rzeczoznawca jest obowiązany do:

1) przygotowywania ocen i opinii w sposób obiektywny, według najlepszej
wiedzy i z należytą starannością;
2) wykonywania czynności rzeczoznawcy SRJ wyłącznie w granicach
specjalności określonej w uchwale o nadaniu tytułu
3) używania w zakresie swojego działania informacji że działa jako
rzeczoznawca SRJ w określonej specjalności
4) niezwłocznego zawiadomienia Zarządu Stowarzyszenia o każdej zmianie
swego adresu lub o zamierzonej przerwie w wykonywaniu czynności przez
okres dłuższy niż 3 miesiące.
5) rzeczoznawca rekomendowany przez SRJ jako ekspert diamentów SRJ ma
bezwzględny obowiązek stosowania zasad CIBJO i IDC w zakresie oceny
oszlifowanych diamentów.
§ 10
1. Rzeczoznawca SRJ odmawia wydania oceny lub opinii w sprawie:
1) w której jest stroną albo pozostaje z jedną ze stron w takim stosunku
prawnym lub faktycznym, że wynik oceny lub opinii może mieć wpływ na
jego prawa lub obowiązki;
2) w której stroną jest jego małżonek, krewny, powinowaty do drugiego stopnia
lub osoba związana z nim z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli;
3) w której był świadkiem lub biegłym albo był lub jest przedstawicielem jednej
ze stron, albo w której przedstawicielem strony jest jedna z osób
wymienionych w pkt 2;
4) w której brał udział w postępowaniu prowadzonym przez organ niższej
instancji, zakończonym wydaniem decyzji;
5) z powodu której wszczęto przeciw niemu dochodzenie służbowe,
postępowanie dyscyplinarne lub karne;
6) w której jedną ze stron jest osoba pozostająca wobec niego w stosunku
nadrzędności służbowej.
2. Rzeczoznawca SRJ odmawia wydania oceny lub opinii w sprawie, także w
przypadku istnienia okoliczności innych niż wymienione w ust. 1, które mogą
wywołać wątpliwości co do jego bezstronności.
3. Rzeczoznawca SRJ odmawia sporządzenia opinii lub oceny jeżeli z zakresu
zlecenia o sporządzenie opinii lub oceny, wynika iż wymagana jest wiedza której
rzeczoznawca nie posiada lub też zlecający oczekuje iż opinii zostanie wydana
przez osobę wpisaną na listę rzeczoznawców prowadzoną przez organy
administracji publicznej.
§ 11.
Ocena lub opinia powinna zawierać:
1) imię, nazwisko i adres rzeczoznawcy SRJ ;
2) datę sporządzenia oceny lub opinii;
3) określenie zleceniodawcy (na jego wyraźny wniosek)
4) określenie opiniowanej sprawy;
5) rodzaj przedmiotu poddanego ocenie lub opinii
6) wykaz i opis podjętych czynności;
7) treść oceny lub opinii wraz z podaniem wniosków końcowych;
8) podpis rzeczoznawcy SRJ .
§ 12.

Zarząd SRJ:
1) prowadzi listę rzeczoznawców SRJ ;
2) prowadzi dokumentację dotyczącą listy rzeczoznawców SRJ ;
3) publikuje listy rzeczoznawców w środkach masowego przekazu oraz
udostępnia je każdemu zainteresowanemu podmiotowi.

ZAŁĄCZNIK NR 1
do Regulaminu

STOWARZYSZENIE RZECZOZNAWCÓW JUBILERSKICH
NOMINACJA
na podstawie Regulaminu nadawania tytułu „Rzeczoznawca SRJ z zakresu
jubilerstwa i gemmologii
Zarząd Stowarzyszenia Rzeczoznawców Jubilerskich
Uchwałą numer............... z dnia...............
nadaje

Pani / Panu ...........................................................
tytuł „Rzeczoznawcy SRJ z zakresu jubilerstwa i gemmologii”
w specjalności ...................

Uchwała powołana powyżej jest rekomendacją Stowarzyszenia
Rzeczoznawców
Jubilerskich do pełnienia funkcji biegłego sądowego i wpisu na listy biegłych/
rzeczoznawców prowadzone przez sądy oraz uprawione organy administracji publicznej
w wyżej wymienionej/nych specjalnościach

Zarząd Stowarzyszenia
Rzeczoznawców Jubilerskich

Prezes Zarządu

Warszawa, dnia.........................

