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Wstęp
Na podstawie § 2 pkt. 13 Statutu Krajowej Izby Gospodarki Morskiej uchwala co następuje.
§1
1. Działalność zaprzysiężonych ekspertów realizowana jest przez wykonywanie
ekspertyz.
2. Przez ekspertyzę w pojęciu niniejszego regulaminu rozumie się wykonanie przez
zaprzysiężonych ekspertów Krajowej izby Gospodarki Morskiej zleconych mu
czynności oraz wydania, w oparciu o wyniki tych czynności, atestu zawierającego
ustalenia lub opinię z dziedziny, w której jest ustanowiony ekspert.
Do zakresu ekspertyzy należą również: konsultacje, badania laboratoryjne, opracowania
protokołów, pism, zestawień liczbowych, wyliczeń, szkiców i fotografii itp., które stanowią w
zleceniu załączniki do wystawienia przez ekspertów atestów.
§2
1. Eksperta ustanawia i odwołuje oraz zmienia i poszerza dotychczasowy zakres jego
działania Rada Krajowej Izby Gospodarki Morskiej na wniosek Kolegium
Ustanawiania Ekspertów, którym kieruje Przewodniczący Kolegium Ustanawiania
Ekspertów.
2. Kolegium Ustanawiania Ekspertów składa się z:
upełnomocnionych przedstawicieli:
KIGM – jako przewodniczącego Kolegium, urzędów, obrotu portowo – morskiego,
towarzystw ubezpieczonych i klasyfikacyjnych.
3/ Przewodniczący Kolegium Ustanawiania Ekspertów jest powołany na okres 3 (trzech) lat
przez Radę KIGM
Przewodniczący Kolegium Ustanawiania Ekspertów nie może być odwołany w czasie
trwania jego kadencji przez Radę KIGM bez uprzedniej opinii Kolegium.
4/ Przewodniczący Kolegium powołuje „ad hoc” zespół doradczy do przygotowania
dokumentacji związanej z weryfikacją i ustanawianiem ekspertów spośród ekspertów
posiadających co najmniej 10-letni staż pracy w określonej dziedzinie.
5/ Rada KIGM może poszerzyć skład Kolegium Ustanawiania Ekspertów.
6/ Członek Kolegium może być odwołany w czasie trwania jego kadencji:
a/ na uzasadniony wniosek Przewodniczącego Kolegium,
b/ Na uzasadniony wniosek Rady KIGM
c/ na wniosek instytucji rekomendującej
d/ w związku ze złożoną przez zainteresowanego rezygnacją osobistą.
§3
Przy ustanowieniu zaprzysiężonych ekspertów Rada KIGM uzależnia liczbę ekspertów w
poszczególnych specjalności od istniejącego zapotrzebowania.
§4
Kandydatów na zaprzysiężonych ekspertów zgłaszają członkowie KIGM, podmioty
gospodarcze lub bezpośrednio zainteresowane osoby fizyczne.
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§5
Zaprzysiężonych ekspertem KIGM może być osoba, która:
1/ posiada obywatelstwo polskie lub kraju członkowskiego Unii Europejskiej, w pełni
korzysta z praw publicznych o obywatelskich praw honorowych,
2/ posiada wykształcenie kierunkowe wyższe lub średnie w zakresie swej specjalności, w
specjalnościach technicznych – wyższe studia kierunkowe drugiego stopnia oraz
- 10 – letnią praktykę w postulowanym zakresie, przy wykształceniu wyższym, albo
- 20 – letnia praktykę w postulowanym zakresie, w przypadku braku wykształcenia
wyższego
3/ spełnia wymagania w zakresie biegłej znajomości co najmniej jednego z języków obcych,
przyjętych w handlu zagranicznym lub obrocie portowo – morskim, w stopniu
umożliwiającym wydanie w danym języku atestu z przeprowadzonej ekspertyzy.
W wypadku kierowania eksperta do pracy z zagranicę – wymagana jest znajomość języka
obcego udokumentowana świadectwem zdanego egzaminu państwowego lub
równorzędnego.
§6
1/ W specjalnościach nowych Kolegium Ustanawiania Ekspertów może odstąpić od wymagań
stażowych wymienionych w § 5 ust. 2.
2/ W uzasadnionych wypadkach na wniosek Kolegium Ustanawiania Ekspertów Rada KIGM
może, uwzględniając charakter specjalności, ustanowić ekspertem kandydata na
odpowiadającego w pełni wymaganiom zawartym w § 5.
§7
1/ Kandydat na zaprzysiężonego eksperta składa do Kolegium Ustanawiania Ekspertów
podanie o ustanowienie go ekspertem (zał. 1) , zawierające stwierdzenie o zapoznaniu się z
postanowieniami niniejszego regulaminu oraz dodatkowo załączając:
1. kwestionariusz osobowy wg ustalonego wzoru (zał. 2)
2. życiorys
3. szczegółowy przebieg pracy zawodowej z podaniem zakresu i bliższej
charakterystyki wykonywanej funkcji w specjalności, o którą kandydat się ubiega
(wg kwestionariusza osobowego),
4. poświadczone fotokopie lub odpisy dokumentów z zakresu wykształcenia
zawodowego,
5. zaświadczenia i opinie zawodowe zarówno z obecnego jak również z poprzednich
miejsc pracy, stwierdzające staż pracy kandydata w postulowanym zakresie –
zgodnie z § 5.
2/ Podanie kandydatów na zaprzysiężonych ekspertów KIGM rozpatruje Kolegium
Ustanawiania Ekspertów.
§8
W przypadku negatywnego zaopiniowania podania przez Kolegium Ustanawiania Ekspertów
- zainteresowanemu przysługuje prawo wniesienia pisemnego odwołania w terminie 30 dni od
daty otrzymania zawiadomienia.
Instancją odwoławczą od decyzji Kolegium Ustanawiania Ekspertów jest Rada KIGM.
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§9
Jeżeli na liście zaprzysiężonych ekspertów ustanowionych przez KIGM nie ma eksperta
określonej specjalności lub w przypadku, gdy ekspert figurujący na liście nie może podjąć się
wykonania ekspertyzy Przewodniczący Kolegium Ekspertów może wskazać osobę i
upoważnić ja do jednorazowego wykonania czynności eksperta. Do osoby tej wówczas mają
zastosowanie odpowiednie przepisy niniejszego regulaminu.
§ 10
Rada KIGM ma prawo po wyczerpującym wyjaśnieniu wskazywać zaprzysiężonym
ekspertem na stwierdzone w ich działalności uchybienia i w związku z tym:
- udzielać upomnień,
- zawieszać w czynnościach,
- skreślać z listy ekspertów
§ 11
Zawieszenie lub skreślenie z listy zaprzysiężonych ekspertów może nastąpić, gdy ekspert:
1/ nie przestrzega przepisów niniejszego regulaminu,
2/ nie stosuje się do wydanych przez KIGM zaleceń w sprawach związanych z
działalnością ekspertów,
3/ nie udziela żądanych przez KIGM wyjaśnień i informacji w przedmiocie jego działania
4/ nie wykonuje należycie obowiązków zaprzysiężonych eksperta,
5/ postępowaniem swym podważa dobre imię zaprzysiężonego eksperta
6/ bez podania istotnych powodów omawia podjęcia się wykonania ekspertyzy,
7/ utrącił kontakt ze specjalnością, w której został ustanowiony zaprzysiężonym
ekspertem.
§ 12
Skreślenie z listy zaprzysiężonych ekspertów następuje w przypadku:
1/ utraty kwalifikacji niezbędnych do wykonania ekspertyzy jak zaprzysiężony ekspert,
2/ prawomocnego wyroku sądowego skazującego za przestępstwo popełnione w celu
osiągnięcia korzyści majątkowej lub innych niskich pobudek,
3/ na własną prośbę.
4/ nieuzasadnionego nie opłacania w ciągu dwóch kolejnych lat corocznych opłat za
przedłużenie ważności legitymacji eksperta KIGM
§ 13
Zawieszenie zaprzysiężonego eksperta w czynnościach lub skreślenie go z listy
zaprzysiężonych ekspertów następuje:
1/ w drodze uchwały Rady KIGM na wniosek Przewodniczącego Kolegium Ustanawiania
Ekspertów,
2/ w pilnych, ważnych i nie budzących wątpliwości sprawach – zawieszenie eksperta
może nastąpić w drodze decyzji Przewodniczącego Rady KIGM.

Krajowa Izba Gospodarki Morskiej – Regulamin ustanawiania i działalności zaprzysiężonych ekspertów

§ 14
Z wnioskiem do Rady KIGM o zawieszenie lub skreślenie z listy zaprzysiężonych ekspertów
występuje Przewodniczący Kolegium Ustanawiania Ekspertów, jednocześnie zawiadamiając
o tym zainteresowanego na piśmie z podaniem powodu.
Ekspert w ciągu 14 dni od daty otrzymania zawiadomienia może złożyć na piśmie odwołanie
odnośnie stawianych mu zarzutów do Kolegium Ustanawiania Ekspertów przy KIGM.
§ 15
1. Eksperci z chwilą ustanowienia i po uiszczeniu jednorazowej składki są wpisani na listę
zaprzysiężonych ekspertów KIGM w Gdyni. KIGM sporządza i prowadzi aktualny wykaz
ekspertów w układzie branżowym i alfabetycznym oraz prowadzi akta osobowe ekspertów.
2. Wysokość jednorazowej składki wynosi 1000 PLN.
§ 16
Ekspert składa w KIGM podpisane przez siebie następujące przyrzeczenie:
„Ja………………w związku z ustanowieniem mnie zaprzysiężonym ekspertem krajowej izby
Gospodarki Morskiej z siedzibą w Gdyni przyrzekam wykonywać swe czynności w zakresie,
w którym zostałem ustanowiony – z sumiennością i bezstronnością, według mojej najlepszej
wiedzy oraz z zachowaniem tajemnicy w zakresie pełnionych czynności, zgodnie z
obowiązującymi przepisami prawa oraz regulaminem ustanawiania i działalności
zaprzysiężonych ekspertów.”
§ 17
Po złożeniu przyrzeczenia i wpisania na listę – zaprzysiężony ekspert otrzymuje legitymację
oraz regulamin ustanawiania i działalności zaprzysiężonych ekspertów KIGM.
§ 18
Eksperci KIGM mają prawo używać:
- podłużnej pieczątki z napisem (polskim lub angielskim):
„tytuł/stopień naukowy lub zawodowy
imię i nazwisko
zaprzysiężony ekspert Krajowej Izby Gospodarki Morskiej
nr rejestru………………….
adres………………….……
nr telefonu…………………
- oraz odpowiedniej wizytówki
§ 19
Zaprzysiężony ekspert działa we własnym imieniu i na własny rachunek raz podnosi
wyłączną odpowiedzialność za swoje czynności i treść wydanego atestu, a to stosownie do
obowiązujących przepisów prawa oraz niniejszego regulaminu.
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§ 20
Zaprzysiężony ekspert uprawniony jest do wykonywania czynności wyłącznie w zakresie, w
jakim został ustanowiony. Gdy ekspert ma wykonać czynności wykraczające poza zakres, w
którym został ustanowiony, winien w każdym przypadku uzyskać uprzednio pisemną zgodę
Kolegium Ustanawiania Ekspertów.
§ 21
Zaprzysiężony ekspert zobowiązany jest do wykonywania ekspertyzy osobiście i nie wolno
mu w żadnym wypadku odstępować formularzy atestów.
§ 22
Zaprzysiężony ekspert zobowiązany jest odstąpić od wykonywania ekspertyzy w przypadku
zaistnienia okoliczności mogących nasuwać wątpliwości co do jego bezstronności.
§ 23
W zakresie sporządzania atestów zaprzysiężonych ekspert jest zobowiązany:
1/ Po wykonaniu ekspertyzy – sporządzić imienny atest na formularzu KIGM, który
powinien zawierać:
a/ imię i nazwisko eksperta oraz określony przez KIGM zakres jego działania,
b/ miejsce i datę wystawiania atestu oraz liczbę porządkową,
c/dokładne określenie na czyje zlecenie (z dnia) i dla kogo należy wykonać
ekspertyzę oraz zakres zleconej ekspertyzy,
d/ orzeczenie stanowiące wynik ekspertyzy,
e/ uzasadnienie orzeczenie z podaniem jego przesłanej oraz opisu dokonanych
czynności,
2/ Pobrać w biurze KIGM za odpłatnością formularze atestów, które SA drukami ścisłego
zarachowania, a których koszt ekspert ma prawo wliczyć do rachunku za wykonaną
ekspertyzę.
3/ Na żądanie strony ekspert może zwrócić się do Przewodniczącego Kolegium Ustanawiania
Ekspertów o poświadczenie na ateście i ewentualni na kopiach podpisu eksperta.
4/ Po wykonanej ekspertyzie przesłać do biura KIGM kopie wydanego atestu oraz rozliczyć
się bieżąco ze wszystkich pobranych formularzy atestów.
§ 24
Ekspert jest zobowiązany do udzielania żądanych przez KIGM wyjaśnień i informacji w
przedmiocie jego działanie, a także niezwłocznie zawiadomić na piśmie Zespół Ekspertów o
każdej zmianie miejsca zamieszkanie i głównego miejsca zatrudnienia.
§ 25
Do końca stycznia każdego roku ekspert zobowiązany jest przesłać do Kolegium
Ustanawiania Ekspertów sprawozdanie na ustalonym formacie podpisując:
1/ ilość przeprowadzonych ekspertyz w roku sprawozdawczym (ubiegłym)
2/ aktualny adres i miejsce zatrudnienia oraz zajmowane stanowisko
3/ ewentualne uwagi dotyczące jego działalności jak eksperta
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§ 26
Kolegium Ustanawiania Ekspertów KIGM przeprowadza okresową (co najmniej raz na trzy
lata) weryfikację listy zaprzysiężonych ekspertów, celem stwierdzenie czy wpisane na nią
osoby nie utraciły możliwości pełnienia funkcji zaprzysiężonego eksperta w świetle
warunków przewidzianych w § 12.
§ 27
Za wykonaną czynność i przeprowadzoną ekspertyzę eksperta pobiera wynagrodzenie w
wysokości na zasadach ustalonych w umowie ze zleceniodawcą i jest zobowiązany wystawić
rachunki zgodnie z umową.
§ 28
W zakresie przyjmowania i wykonania zleceń przez zaprzysiężonych ekspertów KIGM
postanawia się co następuje:
1/ Eksperci mają prawo przyjmować zlecenia na wykonania ekspertyzy zarówno w kraju
jak i za granicę, od osób prawnych i fizycznych mających swą siedzibę w kraju i za
granicą.
2/ Podjęcie przez eksperta wykonania ekspertyzy następuje w drodze bezpośredniego
przyjęcia zlecenia od osoby prawnej lub fizycznej zlecającej ekspertyzę.
3/ KIGM nie przyjmuje od zleceniodawców, ani nie udziela ekspertom zleceń na
przeprowadzenie ekspertyzy, lecz jednymi – na żądanie zainteresowanych – wskazuje
ekspertów poszczególnych specjalnościach.
4/ KIGM nie ubezpiecza ekspertów w czasie wykonywania ekspertyz.
§ 29
1. Zaprzysiężony ekspert KIGM zobowiązany jest do wykupienia legitymacji i corocznego
przedłużania jej ważności.
2. Wysokość opłaty za wykupienie legitymacji i opłata manipulacyjna za przedłużenie jej
ważności wynosi:
1) 50 PLN + VAT – dla eksperta korzystającego ze świadczenia emerytalnego,
2) 100 PLN + VAT – dla eksperta czynnego zawodowo
§ 30
Od każdego pobranego wynagrodzenia za wykonanie ekspertyzy, ekspert jest zobowiązany
wpłacić 8% od sumy netto do KIGM, z tytułu zwrotu kosztów obsługi administracyjnej
Zespołu Ekspertów, promocji usług eksperckich prze KIGM, itp.

