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Regulamin komisji kwalifikacyjnej  
Stowarzyszenia Konsultantów Ocen Środowiskowych 

§ 1. 

Niniejszy Regulamin (dalej jako: "Regulamin") określa: 

a) postępowanie kwalifikacyjne na członka zwyczajnego Stowarzyszenia Konsultantów 
Ocen Środowiskowych z siedzibą w Warszawie (dalej jako: "Stowarzyszenie") 
przeprowadzane przez komisję kwalifikacyjną Stowarzyszenia, o którym mowa w § 11 
ust. 3 i 4 Statutu Stowarzyszenia; 

b) procedurę nadawania tytułów oraz wymagania stawiane kandydatom na Rzeczoznawców 
Stowarzyszenia i Ekspertów Stowarzyszenia, o której mowa w § 15. ust. 2. Statutu 
Stowarzyszenia; 

c) procedurę wyrażania opinii przez komisję kwalifikacyjną Stowarzyszenia 
i wnioskowania do Zarządu Stowarzyszenia o skreślenie członka Stowarzyszenia z listy 
członków z powodu utraty przez członka wiarygodności zawodowej, stosownie do § 19. 
ust. 1. lit. e) Statutu Stowarzyszenia; 

d) procedurę wyrażania opinii przez Komisję Kwalifikacyjną Stowarzyszenia 
i wnioskowania do Zarządu Stowarzyszenia o wydanie uchwały w przedmiocie 
pozbawienia tytułu Rzeczoznawcy Stowarzyszenia lub Eksperta Stowarzyszenia 
z powodu utraty przez Eksperta lub Rzeczoznawcę wiarygodności zawodowej, stosownie 
do § 20 ust. 1 Statutu Stowarzyszenia. 

Postępowanie kwalifikacyjne na członka zwyczajnego Stowarzyszenia 

§ 2. 

1. Postępowanie kwalifikacyjne na członka zwyczajnego Stowarzyszenia komisja 
kwalifikacyjna przeprowadza na wniosek zainteresowanego zawierający: 

a) deklarację kandydata na członka zwyczajnego Stowarzyszenia, o której mowa w § 3. 
ust. 1. Regulaminu; 

b) rekomendacje co najmniej dwóch członków Stowarzyszenia, o których mowa w § 11. 
ust. 4. Statutu Stowarzyszenia 

c) potwierdzenie wniesienia wpisowego. 

2. Wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego rozpoczyna się nie później niż jeden miesiąc 
od złożenia wniosku wymienionego w pkt. 1.  

§ 3. 

1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być osoba zajmująca się ocenami 
środowiskowymi, tj. raportami i prognozami, analizami porealizacyjnymi oraz 
przeglądami środowiskowymi, która: 

a) posiada pełną zdolność do czynności prawnych, 

b) nie jest pozbawiona praw publicznych, 

c) posiada odpowiednie przygotowanie zawodowe potwierdzone dyplomem 
ukończenia wyższej uczelni i co najmniej pięcioletnie doświadczenie zawodowe. 
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2. Przez doświadczenie zawodowe, o którym mowa w § 3. ust. 1. lit. c) Regulaminu 
rozumie się wykazywanie się przez kandydata na członka zwyczajnego Stowarzyszenia, 
co najmniej pięcioletnim doświadczeniem zawodowym związanym z ocenami 
środowiskowymi oraz równocześnie wykazywaniem się autorstwem lub 
współautorstwem różnego rodzaju ocen środowiskowych realizowanych na rzecz 
podmiotów trzecich lub/i doświadczenia zawodowego jako wykładowcy/trenerzy szkoleń 
obejmujących  problematykę ocen oddziaływania na środowisko, a także doświadczenie 
zawodowe prawników praktykujących w dziedzinie ocen oddziaływania na środowisko. 

3. Deklaracja kandydata na członka zwyczajnego Stowarzyszenia, o której mowa w § 2. ust. 
1. lit. a) Regulaminu, powinna zawierać co najmniej wniosek o przyjęcie w poczet 
członków zwyczajnych Stowarzyszenia wraz z jego uzasadnieniem, imię i nazwisko 
kandydata, jego adres do korespondencji, informację o wykształceniu kandydata, oraz 
opis doświadczenia zawodowego związanego z wykonywaniem raportów ocen, prognoz 
i przeglądów środowiskowych zawierający zestawienie opracowań, których autorem lub 
współautorem jest kandydat wraz z datą ich wykonania.  

4. Wzór deklaracji, o której mowa w § 2. ust. 1. lit. a) Regulaminu, określi zarząd 
Stowarzyszenia. 

§ 4. 

1. Wniosek o przeprowadzenie postępowania kwalifikacyjnego przygotowuje do 
rozpoznania zespół co najmniej trzech członków komisji kwalifikacyjnej, wyznaczonych 
dla celów rozpoznania danego wniosku przez przewodniczącego komisji kwalifikacyjnej 
lub jego zastępcę spośród wszystkich członków komisji kwalifikacyjnej. 

2. W razie stwierdzenia jakichkolwiek braków formalnych wniosku lub deklaracji 
kandydata, zespół lub przedstawiciel komisji kwalifikacyjnej zwraca się do kandydata 
z żądaniem ich uzupełnienia. 

3. Komisja kwalifikacyjna przygotowując do rozpoznania wniosek o przeprowadzenie 
postępowania kwalifikacyjnego analizuje dokumenty, o których mowa w § 2. i 3. 
Regulaminu, a także bierze pod uwagę informacje znane z urzędu lub udzielone jej przez 
osoby trzecie. W razie stwierdzenia takiej potrzeby komisja kwalifikacyjna może również 
przeprowadzić rozmowę kwalifikacyjną z kandydatem. 

4. Po przeprowadzeniu czynności, o których mowa w § 4. ust. 1.–3. Regulaminu, komisja 
kwalifikacyjna podejmuje uchwałę zawierającą ocenę kandydata i rekomendację dla 
Zarządu co do sposobu rozpoznania wniosku o przeprowadzenie postępowania 
kwalifikacyjnego. 

5. Uchwała, o której mowa w § 4 ust. 4 Regulaminu podejmowana jest bezwzględną 
większością głosów w głosowaniu jawnym.  

6. Uchwałę podpisują członkowie komisji kwalifikacyjnej. członek komisji kwalifikacyjnej, 
który głosował przeciwko uchwale lub wstrzymał się od głosu nad nią może w terminie 3 
dni od dnia jej podjęcia zgłosić zdanie odrębne wraz z uzasadnieniem, które zostanie 
załączone do uzasadnienia uchwały, o której mowa w § 4. ust. 4. Regulaminu. 

7. Za zgodą członków komisji kwalifikacyjnej może ona obradować za pośrednictwem 
środków porozumiewania się na odległość (np. telekonferencje), a także podejmować w 
tym trybie uchwały. w takim przypadku wyznaczony członek komisji kwalifikacyjnej 
podpisuje uchwałę wraz z uzasadnieniem i dołącza podpisany przez siebie protokół wraz 
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z wiadomościami elektronicznymi od pozostałych członków komisji kwalifikacyjnej 
potwierdzającymi wynik głosowania. 

§ 5. 

Uchwałę, o której mowa w § 4 ust. 4 wraz z uzasadnieniem przewodniczący komisji 
kwalifikacyjnej lub jego zastępca przekazuje zarządowi w terminie do 30 dni od jej podjęcia.  

Postępowanie w sprawie nadania  
tytułu Rzeczoznawcy Stowarzyszenia lub Eksperta Stowarzyszenia 

§ 6. 

1. Komisja kwalifikacyjna może na wniosek zainteresowanego wystąpić do zarządu 
o nadanie członkowi zwyczajnemu Stowarzyszenia tytułu Rzeczoznawcy 
Stowarzyszenia, gdy członek Stowarzyszenia posiada minimum siedmioletnie 
doświadczenie zawodowe w zakresie opracowywania raportów ocen środowiskowych, 
prognoz i przeglądów środowiskowych, w tym prowadzenia szkoleń z tego zakresu, 
lub prowadzi od co najmniej siedmiu lat praktykę prawniczą w zakresie ocen 
środowiskowych, prognoz i przeglądów środowiskowych. 

2. Postępowanie kwalifikacyjne w przedmiocie nadania członkowi Stowarzyszenia tytułu 
Rzeczoznawcy Stowarzyszenia wszczyna się na podstawie wniosku złożonego zarządowi 
przez członka Stowarzyszenia przekazanego następnie przez zarząd komisji 
kwalifikacyjnej, lub z inicjatywy komisji kwalifikacyjnej. 

3. Wniosek, o którym mowa w § 6. ust. 2. powinien zawierać CV przygotowane zgodnie 
ze wzorem znajdującym się w deklaracji, o której jest mowa w § 3. ust. 4. 

4. Do wniosku o wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego w przedmiocie nadania 
członkowi Stowarzyszenia tytułu Rzeczoznawcy Stowarzyszenia kandydat załącza 
dokumenty wykazujące okoliczności, o których mowa w § 3. ust. 2. Regulaminu. 

5. O zwróceniu się do zarządu z wnioskiem o nadanie członkowi zwyczajnemu 
Stowarzyszenia tytułu Rzeczoznawcy Stowarzyszenia komisja kwalifikacyjna rozstrzyga 
w formie uchwały, do której odpowiednie zastosowanie mają postanowienia § 4. 
Regulaminu. 

6. Wniosek do zarządu, o którym mowa w § 6. ust. 1. Regulaminu, składa przewodniczący 
komisji kwalifikacyjnej lub jego zastępca, załączając uchwałę, o której mowa w § 4. ust. 
4. Regulaminu.  

7. Uzyskanie tytułu rzeczoznawcy oraz jego odnowienie na wniosek zainteresowanego 
związane jest z wniesieniem opłaty na rzecz Stowarzyszenia. Wysokość tej opłaty ustala 
zarząd. 

§ 7. 

1. Komisja kwalifikacyjna może wnioskować do zarządu o nadanie członkowi 
zwyczajnemu Stowarzyszenia tytułu Eksperta Stowarzyszenia w zakresie właściwym dla 
wykształcenia i specjalizacji danego członka Stowarzyszenia w przypadku, gdy członek 
Stowarzyszenia: 

a) posiada tytuł Rzeczoznawcy Stowarzyszenia; 
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b) jest uznanym autorytetem w zakresie ocen środowiskowych; 

2. Do postępowania kwalifikacyjnego w przedmiocie nadania tytułu Eksperta 
Stowarzyszenia stosuje się odpowiednio postanowienia § 4. ust. ust. 4.–7. Regulaminu. 

Postępowanie w sprawie wykreślenia członka zwyczajnego Stowarzyszenia  
oraz pozbawienia tytułów Rzeczoznawcy Stowarzyszenia i Eksperta Stowarzyszenia 

§ 8. 

1. W razie podejrzenia co do utraty przez członka zwyczajnego wiarygodności zawodowej 
wszczyna się postępowania w przedmiocie wyrażenia opinii przez komisję 
kwalifikacyjną w tej sprawie. 

2. Postępowanie, o którym mowa w § 8. ust. 1. Regulaminu, wszczyna się na wniosek 
zarządu lub z inicjatywy komisji kwalifikacyjnej. 

3. Opinię w przedmiocie utraty przez członka zwyczajnego wiarygodności zawodowej 
komisja kwalifikacyjna wyraża w formie uchwały. Do postępowania, o którym mowa 
w § 8. ust. 1. Regulaminu, stosuje się odpowiednio postanowienia § 4. ust. 4.–7. oraz § 6. 
ust. 6. Regulaminu. 

§ 9. 

1. W razie podejrzenia co do utraty przez członka zwyczajnego posiadającego tytuł 
Rzeczoznawcy Stowarzyszenia lub Eksperta Stowarzyszenia wiarygodności zawodowej 
wszczyna się postępowania w przedmiocie wyrażenia opinii przez komisję 
kwalifikacyjną w tej sprawie. 

2. Postępowanie, o którym mowa w § 9. ust. 1. Regulaminu, wszczyna się na wniosek 
zarządu lub z inicjatywy komisji kwalifikacyjnej. 

3. Opinię w przedmiocie utraty przez członka zwyczajnego posiadającego tytuł 
Rzeczoznawcy Stowarzyszenia lub Eksperta Stowarzyszenia wiarygodności zawodowej 
komisja kwalifikacyjna wyraża w formie uchwały. Do postępowania, o którym mowa 
w § 9. ust. 1. Regulaminu, stosuje się odpowiednio postanowienia § 4. ust. 4.–7. 
Regulaminu oraz § 6. ust. 6. Regulaminu. 

§ 10. 

Regulamin wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia go przez walne zebranie członków 
Stowarzyszenia. 
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