Regulamin
rzeczoznawców Polskiego Związku Filatelistów
do wyceny materiału filatelistycznego

Na podstawie statutowego umocowania Zarząd Główny PZF uchwala niniejszy
Regulamin.
§1
1. Rzeczoznawcą wyceniającym wartość danego materiału filatelistycznego dla
zainteresowanych osób i instytucji może być członek PZF, któremu Prezydium ZG
PZF nadało takie uprawnienia na wniosek powołanego Kolegium Rzeczoznawców
PZF i wpisało go do rejestru rzeczoznawców PZF.
2. Przez materiał filatelistyczny rozumie się zarówno pojedyncze walory filatelistyczne
jak i całe zbiory oraz eksponaty filatelistyczne.
3. Rejestr rzeczoznawców PZF prowadzi Biuro ZG PZF.
4. O nadaniu i odebraniu uprawnień rzeczoznawcy PZF informuje się w pismach
filatelistycznych PZF oraz na stronie internetowej ZG PZF.
5. W uzasadnionych przypadkach Prezydium ZG PZF na wniosek Kolegium
Rzeczoznawców PZF może odebrać uprawnienia rzeczoznawcy PZF w zakresie,
w jakim mu nadało te uprawnienia.
6. Lista uprawnionych rzeczoznawców PZF znajduje się na stronie ZG PZF.
§2
1. Rzeczoznawcą może być członek PZF, który:
a) cieszy się nienaganną opinią i aktywnie utożsamia się z celami statutowymi
PZF;
b) wykazuje głęboką i rozległą oraz aktualną wiedzę o znakach pocztowych i ich
wartości katalogowej i rynkowej, potwierdzoną stosowną rozmową i testem
kwalifikacyjnym przed Kolegium Rzeczoznawców PZF;
c) otrzymał rekomendację właściwego miejscowo Zarządu Okręgu PZF na
wypełnionej karcie kandydata na rzeczoznawcę (ankieta osobowa
rzeczoznawcy ds. wyceny materiału filatelistycznego);
d) przeszedł pomyślnie rozmowę i test kwalifikacyjny przed Kolegium
Rzeczoznawców PZF powołaną przez Prezydium ZG PZF;
e) podpisał zobowiązanie o przestrzeganiu Regulaminu rzeczoznawców PZF.
2. Udział w rozmowach oraz teście kwalifikacyjnym a także szkoleniach rzeczoznawców
PZF organizowanych przez Kolegium Rzeczoznawców odbywa się na koszt
kandydata.
3. Ekspert PZF, na mocy swoich uprawnień, może zostać automatycznie wpisany na listę
rzeczoznawców PZF na podstawie własnego wniosku do Prezydium ZG PZF.
4. Uprawnienia nadaje się na okres 5 lat. Na co najmniej 3 miesiące przed upływem tego
okresu rzeczoznawca powinien wystosować stosowny wniosek do Prezydium ZG PZF
o odnowienie uprawnień i poddać się weryfikacji przed Kolegium Rzeczoznawców
PZF.
5. Okres nadawania i obowiązywania uprawnień rzeczoznawcy PZF nie dotyczy
ekspertów PZF. Wpisanie na listę rzeczoznawców uznaje się za bezterminowe
tak długo, jak długo posiada uprawnienia eksperta PZF.

6. Rzeczoznawca PZF wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez
PZF zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
§3
1. Skreślenie z rejestru rzeczoznawców PZF jest równoznaczne z utratą uprawnień
rzeczoznawcy PZF i następuje z przyczyn:
a) udowodnienie nieodpowiedzialności i naruszenia etyki (np. wyrok sądowy
w sprawie o przestępstwo pospolite),
b) powtarzających się błędnych wycen udokumentowanych opiniami
potwierdzonymi przez Kolegium Rzeczoznawców PZF;
c) powtarzającej się absencji w szkoleniach rzeczoznawców PZF,
organizowanych rokrocznie przez Kolegium Rzeczoznawców PZF.
d) naruszenia zasad niniejszego regulaminu.
2. Decyzję o skreśleniu rzeczoznawcy PZF z ewidencji podejmuje Prezydium ZG PZF
na pisemny wniosek Kolegium Rzeczoznawców PZF w następujących przypadkach:
a) na własną prośbę rzeczoznawcy (wyrażoną na piśmie) lub w oparciu o § 3, pkt.
1 a) - d),
b) w przypadku utraty członkostwa PZF,
c) w przypadku śmierci rzeczoznawcy PZF.
3. Informację o skreśleniu z rejestru zamieszcza się w prasie filatelistycznej i na stronie
internetowej ZG PZF.
§4
1. Rzeczoznawca świadczący usługi związane z wyceną materiału filatelistycznego
zawiera we własnym imieniu i na własną odpowiedzialność stosowne umowy zlecenia
ze zleceniodawcą i prowadzi dokumentację zgodnie z odpowiednimi przepisami
prawa.
2. Rzeczoznawca wycenia walor filatelistyczny, oznaczony w aktualnych katalogach
jako fałszowany tylko z aktualną ekspertyzą (gwarancją, atestem) eksperta PZF.
3. Rzeczoznawca ma prawo odmówić dokonania wyceny materiału filatelistycznego bez
podania przyczyny.
4. Rzeczoznawca ma prawo wystawić zaświadczenie we własnym imieniu i na własną
odpowiedzialność o wartości wycenionego materiału filatelistycznego.
5. Ewentualna opłata za usługę wyceny materiału filatelistycznego przez rzeczoznawcę
PZF jest ustalana indywidualnie między rzeczoznawcą a zleceniodawcą.
§5
Polski Związek Filatelistów nie ponosi odpowiedzialności za czynności i skutki wyceny
materiału filatelistycznego dokonane przez rzeczoznawców PZF.
Regulamin niniejszy został zatwierdzony Uchwałą ZG PZF Nr 44/XXI/ZG/2020 z dnia
11.01.2020 roku i wchodzi w życie z dniem 1 sierpnia 2020 roku.

