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REGULAMIN RZECZOZNAWCÓW POLSKIEGO TOWARZYSTWA 

TOWAROZNAWCZEGO 

§ 1 

Postanowienia ogólne 

1. Zgodnie z Uchwałą Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego z dnia 

06.07.1983 r. wprowadza się tytuł „Rzeczoznawca Polskiego Towarzystwa 

Towaroznawczego”, nazwany dalej „Rzeczoznawca PTT”. 

2. Regulamin Rzeczoznawców PTT, nazwany Regulaminem, określa status Rzeczoznawcy 

PTT, kryteria jego kwalifikowania, prawa i obowiązki, sposób powoływania  

i odwoływania Rzeczoznawcy PTT oraz zasady funkcjonowania Komisji d/s 

Rzeczoznawstwa, zwanej dalej Komisją. 

3. Rzeczoznawca nie jest pracownikiem Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego - działa 

w swoim imieniu i na własny rachunek. 

§ 2 

Status Rzeczoznawcy PTT 

1. Nadanie tytułu Rzeczoznawcy PTT stanowi potwierdzenie posiadania kwalifikacji do 

samodzielnego wykonywania badań i ocen różnych produktów przez członka PTT, 

któremu tytuł Rzeczoznawcy PTT nadano. 

2. Tytuł Rzeczoznawcy PTT nadawany jest przez Zarząd Główny PTT, na wniosek Komisji. 

3. Tytuł Rzeczoznawcy PTT przyznawany jest na okres 3 lat w specjalności lub w 

specjalnościach, które określa Załącznik nr 1 do Regulaminu. Po tym okresie, osoba, która 

uzyskała tytuł, może starać się o przedłużenie uprawnień Rzeczoznawcy PTT na kolejne 2 

lata.  

 

§ 3 

Prawa i obowiązki Rzeczoznawcy PTT 

1. Rzeczoznawca PTT ma prawo do używania tego tytułu oraz posługiwania się pieczątką 

Rzeczoznawcy PTT, wystawioną przez Komisję. 

2. Rzeczoznawca PTT może uczestniczyć w badaniach prowadzonych przez różne 

instytucje naukowo badawcze, organizacje rządowe i pozarządowe w zakresie 

uzyskanych uprawnień. 

3. Rzeczoznawca PTT ma prawo do świadczenia usług w zakresie wykonywania porad 

towaroznawczych, wydawania opinii jakościowych, sporządzania ekspertyz dotyczących 

produktów w obrębie specjalności, w której uzyskał tytuł. 

4. Rzeczoznawca PTT ma obowiązek uczestniczyć w pracach właściwego Zarządu 

Oddziału PTT, w zakresie wykonywania porad towaroznawczych, wydawania opinii 

jakościowych, sporządzania ekspertyz dotyczących produktów w obrębie specjalności, w 

której uzyskał tytuł. Za prace te uzyskuje wynagrodzenie na podstawie umowy – zlecenia 

lub umowy o dzieło. 

5. Rzeczoznawca PTT może być zwolniony z czynności, o których mowa w p. 4, o ile 

przesłał do właściwego Zarządu Oddziału PTT uzasadnioną prośbę w tym zakresie. 

6. Rzeczoznawca PTT ma obowiązek zachowania tajemnicy w zakresie wszystkich spraw 

dotyczących zleceniodawcy i wykonywanego zlecenia. 

7. Rzeczoznawca PTT ponosi pełną odpowiedzialność za treść merytoryczną i stronę 

formalną wykonywanych porad towaroznawczych, opinii jakościowych, ekspertyz. 

8. Jako osoba zaufania publicznego Rzeczoznawca PTT jest obowiązany wykonywać swoje 

prace w zakresie rzeczoznawstwa z należytą starannością, bezstronnością i fachowością, 

w oparciu o najnowsze osiągnięcia nauki i praktyki oraz obowiązujące przepisy prawne. 
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9. Na żądanie Komisji ds. Rzeczoznawców PTT Rzeczoznawca ma obowiązek przedłożenia  

dokumentów związanych z prowadzonymi ekspertyzami, w szczególności opinii 

wystawianych i popisanych imienną pieczątką Rzeczoznawcy.   

10. Rzeczoznawca PTT wyraża zgodę na upublicznienie  danych kontaktowych zgodnie z 

załącznikiem nr 6.  

§ 4 

Kryteria uzyskania tytułu Rzeczoznawcy PTT 

1. Tytuł Rzeczoznawcy PTT może uzyskać osoba, która: 

a) jest członkiem PTT od co najmniej dwóch lat i posiada opłacone w terminie wszystkie 

składki członkowskie, 

b) posiada ukończone studia wyższe, 

c) posiada udokumentowane doświadczenie praktyczne w specjalności, w której chce 

uzyskać tytuł Rzeczoznawcy PTT, 

d) cieszy się dobrą opinią, potwierdzoną przez Zarząd Oddziału PTT, którego jest 

członkiem oraz przez inne instytucje, w których działa zawodowo lub społecznie, 

e) legitymuje się autorstwem publikacji, opracowań, referatów z dziedziny 

towaroznawstwa, z dziedziny oceny jakości produktów w zakresie specjalności, w 

której chce uzyskać tytułu Rzeczoznawcy PTT. 

 

§ 5 

Tryb uzyskiwania i przedłużenia tytułu Rzeczoznawcy PTT 

1. Osoba ubiegająca się o tytuł Rzeczoznawcy PTT składa do Komisji, przez Zarząd 

Oddziału PTT, którego jest członkiem, następującą dokumentację: 

a) podanie o przyznanie tytułu Rzeczoznawcy PTT z określeniem specjalności, zgodnie z 

Załącznikiem nr 1, 

b) wypełnioną Ankietę Kandydata na Rzeczoznawcę PTT, która stanowi załącznik nr 5 

do Regulaminu 

c) zaświadczenie z Zarządu Oddziału PTT, którego jest członkiem o zapłaceniu składek 

członkowskich, 

d) dokumentację poświadczającą spełnienie kryteriów podanych w § 4 Regulaminu. 

2. Podanie wraz z załącznikami powinno być złożone do właściwego Zarząd Oddziału PTT. 

3. Podanie powinno być pozytywnie zaopiniowane przez Zarząd Oddziału PTT, którego 

kandydat jest członkiem. 

4. Zarząd Oddziału przesyła pełną dokumentację kandydata do Komisji. 

5. Komisja rozpatruje otrzymane podanie, opiniuje je oraz przedkłada całość dokumentacji 

ZG PTT. 

6. ZG PTT, na wniosek Komisji, nadaje kandydatowi tytuł Rzeczoznawcy PTT w zakresie 

określonej specjalności. 

7. Kandydat podpisuje Deklarację Rzeczoznawcy PTT, która stanowi Załącznik nr 4 do 

Regulaminu. 

8. Komisja wydaje kandydatowi legitymację o uzyskaniu tytułu Rzeczoznawcy PTT w 

zakresie określonej specjalności, która jest ważna na okres trzech lat; legitymacja stanowi 

Załącznik nr 2 do Regulaminu. 

9. Przedłużenie ważności legitymacji następuje na okres 2 lat, na pisemny wniosek 

Rzeczoznawcy PTT, w oparciu o pozytywną opinię Komisji d/s Rzeczoznawców PTT. 

10. Pieczątkę Rzeczoznawcy PTT, wg ustalonego wzoru, który stanowi Załącznik nr 3 do 

Regulaminu, wydaje Komisja. 

11. Kandydaci na Rzeczoznawców PTT, których podania zostały rozpatrzone negatywnie 

przez Komisję, zostają o tym powiadomieni na piśmie wraz z uzasadnieniem. Od decyzji 

odmownej, w ciągu 30 dni od daty otrzymania pisemnego powiadomienia, kandydatowi 
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przysługuje prawo odwołania do ZG PTT za pośrednictwem właściwego Zarządu 

Oddziału PTT i Komisji. Decyzja ZG PTT jest ostateczna. 

 

§ 6 

Komisja ds. Rzeczoznawców PTT 

1. Komisję ds. Rzeczoznawców PTT, w liczbie od 3 do 5 członków powołuje i odwołuje 

ZG PTT. W skład Komisji wchodzi Przewodniczący Komisji, Zastępca 

Przewodniczącego Komisji oraz członkowie. 

2. Komisja przyjmuje i opiniuje podania o tytuł Rzeczoznawcy PTT. 

3. Komisja prowadzi centralny rejestr Rzeczoznawców PTT. 

4. Komisja utrzymuje kontakt z Rzeczoznawcami PTT drogą internetową, telefoniczną lub 

pocztową, a także prowadzi bezpośrednie rozmowy w sprawach dotyczących 

rzeczoznawstwa. 

5. Komisja prowadzi kontrolę działalności Rzeczoznawców PTT w zakresie ustalonym 

przez ZG. 

6. Komisja rozpatruje skargi na Rzeczoznawców i w uzasadnionych przypadkach kieruje 

wnioski do ZG PTT o cofnięcie tytułu. 

7. W zakresie stwierdzonych i udokumentowanych, rażących nieprawidłowości 

dotyczących wykonywanych porad towaroznawczych, opinii jakościowych, ekspertyz 

Komisja składa wniosek do ZG PTT o skreślenie danej osoby z listy Rzeczoznawców 

PTT. 

 

§ 7 

Cofnięcie tytułu i uprawnień Rzeczoznawcy PTT 

1. Cofnięcie tytułu i uprawnień Rzeczoznawcy PTT dla danej osoby następuje na skutek: 

a) niepłacenia składek członkowskich PTT przez okres 1 roku, 

b) utraty członkostwa PTT, 

c) nieprzestrzegania postanowień Regulaminu Rzeczoznawcy PTT, 

d) wyrażenia życzenia o skreślenie z listy Rzeczoznawców PTT, 

e) utraty z mocy wyroku sądu praw publicznych lub praw do wykonywania zawodu, 

f) wydawania nierzetelnych ocen, opinii towaroznawczych pomimo upomnień ze strony 

Komisji. 

g) z chwilą ukończenia 70 lat  

2. Cofnięcie tytułu i uprawnień Rzeczoznawcy PTT następuje na skutek decyzji ZG PTT na 

wniosek Komisji. 

 

§ 8 

Opłaty związane z posiadaniem tytułu Rzeczoznawcy PTT 

1. Opłaty związane z posiadaniem tytułu Rzeczoznawcy PTT ponosi osoba starająca się o 

uzyskanie tytułu. 

2. Opłata za uzyskanie uprawnień Rzeczoznawcy PTT oraz opłata za przedłużenie 

uprawnień Rzeczoznawcy PTT na kolejne lata płatna jest na konto ZG PTT. 

3. Wysokość opłat określonych w p. 2 jest ustalona przez ZG PTT i stanowi załącznik nr 7 

do Regulaminu. 

4. Rzeczoznawca zatrudniony na uczelni wyższej prowadzący badania naukowe w 

dziedzinie zgodnej ze specjalizacją, w której uzyskał tytuł Rzeczoznawcy może być 

częściowo zwolniony z opłat, o których mowa w § 8 punkcie 1 i 2, jeśli zadeklaruje, iż 

wszystkie ekspertyzy i opinie wykonywane będą w ramach działalności Oddziału 

Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego, którego jest członkiem. Wzór oświadczenia 

stanowi załącznik nr 4 regulaminu Rzeczoznawców Polskiego Towarzystwa 
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Towaroznawczego. W przypadku wycofania deklaracji Rzeczoznawca ponosi koszty 

ustalone przez ZG PTT – załącznik 7.  

 

§ 9 

Zmiany Regulaminu Rzeczoznawcy PTT 

1. Dotychczasowy Regulamin Rzeczoznawcy PTT traci ważność z dniem uchwalenia 

nowego regulaminu przez ZG PTT. 

2. Zmiany do niniejszego Regulaminu wprowadza ZG PTT na wniosek Komisji. 

3. Wykaz załączników 

a. Załącznik 1 - Wykaz specjalności Rzeczoznawców PTT 

b. Załącznik 2 - Wzór legitymacji o uzyskaniu tytułu Rzeczoznawcy PTT 

c. Załącznik 3 - Wzór pieczątki Rzeczoznawcy PTT 

d. Załącznik 4 - Deklaracja Rzeczoznawcy PTT 

e. Załącznik 5 - Wzór Ankiety Kandydata na Rzeczoznawcę PTT 

f. Załącznik 6 - Zgoda na upublicznienie danych kontaktowych 

g. Uchwała ZG PTT w sprawie opłat za uzyskanie tytułu Rzeczoznawcy PTT i 

przedłużenie uprawnień na kolejne 2 lata. 


