
L. dz. MSRM 173/2020 

Kraków, dnia 08 września 2020 r. 

 

 

Zarząd Małopolskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych zaprasza członków 

Stowarzyszenia na Walne Zebranie Sprawozdawcze, które odbędzie się dnia 23 września 2020 r. 

(środa) o godz. 1700 w pierwszym terminie, albo o godz. 1715 w drugim terminie, w Sali NOT 

ul. F. Straszewskiego 28, Kraków (z powodu Zarządzenia Rektora nie było możliwości wynajęcia Sali na 

Politechnice Krakowskiej).  

 

Proponowany porządek dzienny Zebrania: 

 

1. Wybór Przewodniczącego Zebrania 

2. Wybór 2-ch protokolantów 

3. Wybór Komisji Wnioskowej 

4. Sprawozdanie z działalności Zarządu MSRM 

5. Sprawozdanie z Komisji Etyki Zawodowej 

6. Sprawozdanie z Komisji Rewizyjnej 

7. Sprawozdanie Komisji Opiniującej 

8. Przyjęcie bilansu za rok 2019 

9. Udzielenie Zarządowi absolutorium 

10. Głosowanie nad proponowanymi zmianami Statutu przyjętymi uchwałami Zarządu. 

 

Uchwała Zarządu MSRM Nr 53 z dnia 17 czerwca 2020 r 

dotycząca projektu zmian do Statutu MSRM 

W Statucie Małopolskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych proponuje się 

wprowadzić w § 13 następujące zmiany: 

W § 13 zmienia się treść ust. 2 z dotychczasowego brzmienia:  

„Przyjęcie w poczet członków zwyczajnych następuje na pisemny wniosek kandydata. Do wniosku 
należy dołączyć odpowiednie dokumenty i pozytywną opinię trzech członków Stowarzyszenia” 

Nowe brzmienie:  

„Przyjęcie w poczet członków zwyczajnych następuje na pisemny wniosek kandydata”. 

W § 13 zmienia się treść ust. 3 z dotychczasowego brzmienia:  



„Uchwałę o przyjęciu członka podejmuje Zarząd Stowarzyszenia na wniosek Komisji Etyki Zawodowej.” 

Nowe brzmienie:  

” Uchwałę o przyjęciu członka podejmuje Zarząd Stowarzyszenia.” 

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. 

 

Uchwała Zarządu MSRM Nr 54 z dnia 17 czerwca 2020 r. 

 dotycząca projektu zmian do Statutu MSRM 

W Statucie Małopolskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych proponuje się 

wprowadzić w § 15a następujące zmiany: 

W § 15a zmienia się treść ust. 5 z dotychczasowego brzmienia:  

„Członek Stowarzyszenia ukarany prawomocnym orzeczeniem dyscyplinarnym nie może kandydować 
ani pełnić funkcji w organach organizacji zawodowej aż do wykreślenia nałożonej kary”. 

Nowe brzmienie:   

„Członek Stowarzyszenia ukarany prawomocnym orzeczeniem dyscyplinarnym nie może 

kandydować ani pełnić funkcji w organach Stowarzyszenia, aż do wykreślenia nałożonej kary”  

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. 

 

Uchwała Zarządu MSRM Nr 55 z dnia 17 czerwca 2020 r 

dotycząca projektu zmian do Statutu MSRM 

W Statucie Małopolskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych proponuje się 

wprowadzić w § 16 następujące zmiany: 

Zmienia się treść § 16 z dotychczasowego brzmienia:  

„Członkiem wspierającym może być osoba prawna, która zadeklaruje poparcie finansowe na rzecz 
Stowarzyszenie i zostanie przyjęta uchwałą Zarządu Stowarzyszenia”. 

Nowe brzmienie:   

„Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub osoba prawna, wspierająca 

Stowarzyszenie finansowo, rzeczowo, organizacyjnie lub w dowolny inny sposób. Uchwałę o 

przyjęciu osoby fizycznej lub osoby prawnej w poczet członków wspierających podejmuje 

Zarząd Stowarzyszenia”. 



Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. 

Uchwała Zarządu MSRM Nr 65 z dnia 13 sierpnia 2020 r 

dotycząca projektu zmian do Statutu MSRM 

W Statucie Małopolskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych proponuje się 

wprowadzić w § 16a następujące zmiany: 

W § 16a zmienia się treść ust. 1 i ust. 2 z dotychczasowego brzmienia:  

„1. Kandydatem jest osoba, która legitymuje się dyplomem ukończenia studiów podyplomowych z 
zakresu szacowania nieruchomości lub wyższym wykształceniem o kierunku gospodarki 
nieruchomościami (uznawanym za spełnienie obowiązku studiów podyplomowych). 

2. Okres kandydacki trwa do czasu uzyskania uprawnień zawodowych, lecz nie dłużej niż 3 lata od daty 
przyjęcia kandydata do stowarzyszenia”. 

 

Nowe brzmienie:   

„1. Kandydatem na członka zwyczajnego jest osoba, która legitymuje się dyplomem ukończenia 
studiów podyplomowych z zakresu szacowania nieruchomości lub wyższym wykształceniem 
o kierunku gospodarki nieruchomościami (uznawanym za spełnienie obowiązku studiów 
podyplomowych).” 

 

(ust. 2 do skreślenia, ust.3. bez zmian) 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. 

Uchwała Zarządu MSRM Nr 57 z dnia 17 czerwca 2020 r 

dotycząca projektu zmian do Statutu MSRM 

W Statucie Małopolskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych proponuje się 

wprowadzić w § 18 następujące zmiany:  

W § 18 zmienia się treść ust. 4 z dotychczasowego brzmienia:  

„Z ważnych i uzasadnionych względów członkostwo w Stowarzyszeniu można zawiesić. Zawieszenie 
członkostwa następuje na wniosek członka, po podjęciu przez Zarząd Stowarzyszenia stosownej 
uchwały i dotyczy okresu nie krótszego niż jeden rok. W okresie zawieszenia nie jest opłacana składka 
i nie przysługują uprawnienia członka.  

Przywrócenie członkostwa odbywa się na wniosek zawieszonego członka, po podjęciu przez Zarząd 
stosownej uchwały i nie jest obciążone wpisowym. Okres zawieszenia nie jest wliczany do okresu 
członkostwa w Stowarzyszeniu.”  



 
Nowe brzmienie:   

„Z ważnych i uzasadnionych względów członkostwo w Stowarzyszeniu można zawiesić. 
Zawieszenie członkostwa następuje na wniosek członka, po podjęciu przez Zarząd 
Stowarzyszenia stosownej uchwały i dotyczy okresu nie krótszego niż jeden rok.  Warunkiem 
zawieszenia jest uregulowanie zaległych składek członkowskich. W okresie zawieszenia nie jest 
opłacana składka i nie przysługują uprawnienia członka. 

Przywrócenie członkostwa odbywa się na wniosek zawieszonego członka, po podjęciu przez 
Zarząd stosownej uchwały i nie jest obciążone wpisowym. Okres zawieszenia nie jest wliczany 
do okresu członkostwa w Stowarzyszeniu.” 

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. 

Uchwała Zarządu MSRM Nr 66 z dnia 13 sierpnia 2020 r 

dotycząca projektu zmian do Statutu MSRM 

W Statucie Małopolskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych proponuje się 

wprowadzić w § 19 następujące zmiany:  

W § 19 zmienia się treść ust. 5 z dotychczasowego brzmienia:  

„Skład osobowy Zarządu i Komisji określa się następująco: 

a. Zarząd w składzie - Prezes + 7 członków 
b.  Komisja Rewizyjna – 3 osoby 
c. Komisja Etyki Zawodowej – 5 osób” 

 

Nowe brzmienie:   

„Skład osobowy Zarządu i Komisji określa się następująco: 

a. Zarząd w składzie - Prezes + 5 członków 
b.  Komisja Rewizyjna – 3 osoby 
c. Komisja Etyki Zawodowej – 3 osoby” 

 

W przypadku przyjęcia tej zmiany przez Walne Zebranie - obowiązywałaby ona od następnej 

kadencji organów. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. 

Uchwała Zarządu MSRM Nr 59 z dnia 17 czerwca 2020 r 

dotycząca projektu zmian do Statutu MSRM 



W Statucie Małopolskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych proponuje się 

wprowadzić w § 23 następujące zmiany:  

W § 23 zmienia się treść ust. 3 z dotychczasowego brzmienia:  

„Na Prezesa, Przewodniczącego i na członka Komisji Opiniującej, o których mowa w ust. 1 lit d, nie 
może zostać wybrana osoba będąca członkiem innego Stowarzyszenia rzeczoznawców majątkowych 
podlegającego Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych”. 

Nowe brzmienie:    

„Na Prezesa, członków Zarządu, przewodniczących i członków Komisji nie może zostać wybrana 

osoba będąca członkiem innego Stowarzyszenia rzeczoznawców majątkowych zrzeszonego w 

Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych”. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. 

Uchwała Zarządu MSRM Nr 60 z dnia 17 czerwca 2020 r 

dotycząca projektu zmian do Statutu MSRM 

W Statucie Małopolskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych proponuje się 

wprowadzić w § 25 następujące zmiany:  

W § 25 zmienia się treść ust. 1. c z dotychczasowego brzmienia:  

„stawianie wniosków o zastosowanie regulaminowej kary, zawieszenie lub pozbawienie członkostwa.” 

Nowe brzmienie:    

„wnioskowanie o zastosowanie regulaminowej kary, zawieszenie lub pozbawienie członkostwa”. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. 

 

Uchwała Zarządu MSRM Nr 61 z dnia 17 czerwca 2020 r 

dotycząca projektu zmian do Statutu MSRM 

W Statucie Małopolskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych proponuje się 

wprowadzić w § 26 następujące zmiany:  

W § 26 zmienia się treść ust. 1. c z dotychczasowego brzmienia:  

„stawianie na Walnym Zebraniu wniosku w sprawie absolutorium dla ustępującego Zarządu.” 

Nowe brzmienie:    



„wnioskowanie na Walnym Zebraniu w sprawie absolutorium dla Zarządu” 
 

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. 

 

Uchwała Zarządu MSRM Nr 62 z dnia 17 czerwca 2020 r 

dotycząca projektu zmian do Statutu MSRM 

W Statucie Małopolskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych proponuje się 

wprowadzić w § 26a następujące zmiany:  

 

W § 26a proponuje się wykreślić ust. 4, który miał następujące brzmienie:  

„Bezpośredni nadzór nad działalnością Komisji Opiniującej sprawuje Zarząd Małopolskiego 

Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych” 

(Powtórzenie kompetencji wynikających z paragrafu 24g) 

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. 

 

Uchwała Zarządu MSRM Nr 63 z dnia 17 czerwca 2020 r 

dotycząca projektu zmian do Statutu MSRM 

W Statucie Małopolskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych proponuje się 

wprowadzić w § 38 następujące zmiany:  

W § 38 proponuje się wykreślić ust. 3, który miał następujące brzmienie:   

„Postanowienia ust. 2 stosuje się odpowiednio do Oddziałów Stowarzyszenia w zakresie dysponowania 

środkami, o których mowa w § 37 pkt a” 

(w związku z likwidacją oddziałów terenowych) 

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. 

 

Uchwała Zarządu MSRM Nr 72 z dnia 13 sierpnia 2020 r. 

dotycząca przyjęcia Regulaminu wynagrodzeń 



W związku z § 19. pkt. 2 Statutu MSRM - Zarząd przyjął Regulamin wynagrodzeń, który ma następujące 

brzmienie: 

 
„REGULAMIN WYNAGRODZENIA z dnia ... 

Na podstawie § 19. pkt.2. Prezes Stowarzyszenia pełni funkcję za wynagrodzeniem w oparciu o 
umowę zlecenia.   

Kwota wynagrodzenia obliczana będzie na podstawie wynagrodzenia minimalnego brutto na 
dany okres w wysokości 25% minimalnego wynagrodzenia brutto. 

Kwota ta kompensuje koszty ponoszone w związku z pełnioną funkcją (koszty dojazdów, 
parkingów, telefonów i innych ponoszonych podczas pełnienia funkcji). 

Umowę w imieniu Stowarzyszenia zawiera Przewodniczący Komisji Rewizyjnej. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. 

 

11. Dyskusja 

12. Wolne wnioski 

 

Informujemy, że w dniach 18 – 23 września 2020 r. w godzinach od pracy sekretariatu w siedzibie 

Stowarzyszenia będzie możliwość zapoznania się ze sprawozdaniem Zarządu, Komisji oraz bilansem 

za 2019. 

 

 

Prezes Zarządu 

Witold Szmukier 


