
  Załącznik do Uchwały 137/X/2010. 

Regulamin  
Komisji ds. Izby Rzeczoznawców 

 
 

§1. Zadania Komisji ds. Izby Rzeczoznawców 
 
1.1. Zadaniem nadrzędnym Komisji ds. Izby Rzeczoznawców (dalej „komisji”) jest wsparcie dyrektora 
Izby Rzeczoznawców w działalności zarządczej, w szczególności poprzez: 
a. udział w: 

i. kształtowaniu polityki oraz określaniu kierunków rozwoju izby,  
ii. ustalaniu i monitorowaniu kryteriów przyjmowania do izby rzeczoznawców,  
iii. wyznaczaniu zasad zapewnienia wysokiej jakości ekspertyz,  

b. opiniowanie inicjatyw  zgłoszonych przez dyrektora Izby Rzeczoznawców oraz przez 
rzeczoznawców PTI w zakresie zgodności z przyjętą polityką i kierunkiem rozwoju izby,  

c. monitorowanie realizacji wyznaczonych celów Izby Rzeczoznawców 
d. opiniowanie sprawozdań z działalności Izby Rzeczoznawców, przedstawianych Zarządowi 

Głównemu PTI. 
 
1.2. Zadania szczegółowe oraz inicjatywy wspierające zadanie nadrzędne komisja wypracowuje 
w ramach bieżącej działalności.  
 

§2. Władza i członkowie komisji 
 
2.1. Pracą komisji liczącej nie mniej niż dwie osoby kieruje jej przewodniczący. 
 
2.2. Przewodniczącego komisji oraz jej członków powołuje w drodze uchwały spośród swojego grona 
Zarząd Główny PTI. W tym samym trybie przewodniczący i członkowie komisji są odwoływani. 
 
 

§3. Działanie komisji 
 
3.1. Komisja w swoim działaniu dotyczącym obszaru określonego niniejszym regulaminem kieruje się 
wytycznymi Zarządu Głównego PTI. 
 
3.2 Komisja działa samodzielnie lub poprzez powoływanie zespołów zadaniowych. W skład zespołów  
komisja może powołać członków PTI nie będących członkami komisji 
 
3.3. Komisja współpracuje bezpośrednio z dyrektorem Izby Rzeczoznawców i dyrektorem generalnym 
PTI. 
 
3.4 Dyrektor Izby Rzeczoznawców może wnioskować do przewodniczącego o zwołanie zebrania 
komisji i uczestniczy w takim zebraniu. 
 
3.5. Komisja pracuje w zależności od potrzeb tradycyjnymi i nowoczesnymi metodami, również 
z użyciem elektronicznych form wymiany treści. Materiały wypracowane przez komisję są 
przedstawiane Zarządowi Głównemu PTI w postaci dokumentów papierowych lub  elektronicznych. 
 

3.6. Zebrania komisji zwoływane są przez przewodniczącego komisji. 
 
3.7. Decyzje na zebraniach komisji zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej 
połowy liczby członków, w tym przewodniczącego komisji. W razie równej liczby głosów decyduje głos 
przewodniczącego komisji. W przypadku dwuosobowego składu komisji jej decyzje zapadają 
wyłącznie jednomyślnie. 
 

§4. Postanowienia końcowe 
 
4.1. Niniejszy regulamin został wprowadzony uchwałą Zarządu Głównego PTI  nr 137/X/2010 . 


