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ROZDZIAŁ I 

Postanowienia ogólne 

§ 1 [Nazwa i charakter stowarzyszenia] 

1. Stowarzyszenie Biegłych Wyceny Przedsiębiorstw w Polsce zwane dalej SBWPwP, jest dobrowolną, 

samorządną, pozarządową organizacją społeczną, działającą na podstawie obowiązującego w 

Rzeczypospolitej Polskiej porządku prawnego. 

2. SBWPwP jednoczy i zrzesza osoby zajmujące się wyceną przedsiębiorstw – w trosce o umożliwienie 

im pozyskiwania wiedzy i umiejętności oraz doskonalenia kwalifikacji niezbędnych do sporządzania 

wyceny przedsiębiorstw zgodnie z przepisami prawa, profesjonalnymi standardami, dobrą praktyką  

i zasadami etycznymi oraz przy poszanowaniu interesu publicznego. 

3. SBWPwP opiera swoją działalność na pracy społecznej ogółu członków.  

4. SBWPwP może zatrudniać pracowników dla prowadzenia spraw SBWPwP. 

§ 2 [Teren działania, siedziba władz] 

1. Terenem działalności SBWPwP jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.  

2. Siedzibą SBWPwP jest miasto stołeczne Warszawa. 

§ 3 [Osobowość prawna] 

SBWPwP posiada osobowość prawną. 

§ 4 [Członkostwo w organizacjach] 

SBWPwP może być członkiem krajowych i zagranicznych stowarzyszeń o tym samym lub podobnym 

profilu działania. 

§ 5 [Pieczęć] 

SBWPwP używa pieczęci z napisem "STOWARZYSZENIE BIEGŁYCH WYCENY 

PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE". 

§ 6 [Odznaki] 

SBWPwP może ustanowić i przyznawać odznakę za działalność organizacyjną na rzecz SBWPwP oraz 

odznakę honorową, za szczególne zasługi na rzecz SBWPwP oraz z zakresu wyceny przedsiębiorstw. 

ROZDZIAŁ II 

Cele i formy działania 

§ 7 [Cele Stowarzyszenia] 

1. Celami funkcjonowania SBWPwP są:  

1) formułowanie, promowanie oraz rozwój opinii, praktyki i osiągnięć środowiska osób zajmujących 

się wyceną przedsiębiorstw. 
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2) występowanie na rzecz potrzeb środowiska osób zajmujących się wyceną przedsiębiorstw wobec 

instytucji państwowych, samorządowych, gospodarczych i społecznych. 

§ 8 [Sposób realizacji celów] 

SBWPwP realizuje wskazany w §7 cel przez: 

1) reprezentowanie członków SBWPwP oraz ochronę ich interesów zawodowych związanych z wyceną 

przedsiębiorstwa,  

2) tworzenie standardów wyceny przedsiębiorstw, potwierdzanie kwalifikacji osób sporządzających 

wyceny przedsiębiorstw oraz szkolenia, 

3) propagowanie zasad etyki zawodowej i egzekwowania ich przestrzegania przez członków SBWPwP, 

4) promowanie działalności członków SBWPwP, 

5) udzielanie członkom SBWPwP pomocy prawnej i zawodowej w zakresie sporządzania wycen 

przedsiębiorstwa, 

6) dbanie o wysoki poziom i kwalifikacje osób zajmujących się wyceną przedsiębiorstw, 

7) inicjowanie i wdrażanie badań, rozwiązań i projektów służących doskonaleniu metod i technik wyceny 

przedsiębiorstw, 

8) inspirowanie i prowadzenie różnorodnych form popularyzujących cele SBWPwP,  

9) współpracę z instytucjami, organizacjami i stowarzyszeniami o podobnych celach działania, 

10) prowadzenie działalności wydawniczej i gospodarczej, w tym prowadzenie praktyk zawodowych  

dla osób, które chciałby się zajmować wyceną przedsiębiorstw, 

11) opiniowanie aktów prawnych związanych lub wpływających na wycenę przedsiębiorstwa. 

ROZDZIAŁ III 

Członkowie, ich prawa i obowiązki 

§ 9 [Członkowie] 

Członkowie dzielą się na:  

1) zwyczajnych, 

2) wspierających, 

3) honorowych. 

§ 10 [Uzyskanie członkostwa zwyczajnego] 

1. Członkiem zwyczajnym może być każda osoba fizyczna, która spełni następujące warunki: 

1) udokumentuje swoje kwalifikacje i wykaże się praktyką w zakresie wyceny przedsiębiorstw,  

2) przedłoży pisemne rekomendacje przynajmniej dwóch członków zwyczajnych SBWPwP. 

3) posiada zdolność do czynności prawnych oraz nie został skazany prawomocnym wyrokiem sądu za 

przestępstwa przeciwko mieniu, dokumentom, za przestępstwa gospodarcze, za fałszowanie 

pieniędzy, papierów wartościowych, znaków urzędowych, za przestępstwa skarbowe oraz za inne 
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przestępstwa mające znaczenie ze względu na wykonywany zawód. 

2. Kryteria oceny kwalifikacji oraz doświadczenia, o których mowa w ust. 1 pkt. 1 określa Zarząd. 

3. Uchwałę o przyjęciu na członka zwyczajnego podejmuje Zarząd na podstawie deklaracji 

złożonej przez wstępującego oraz po wpłaceniu wpisowego i spełnieniu warunków o których 

mowa w ust. 1. 

4. Od uchwały Zarządu wymienionej w ust. 3, w ciągu dwóch miesięcy od jej podjęcia, przysługuje 

odwołanie do Walnego Zgromadzenia Członków. 

§ 11[Prawa członków zwyczajnych] 

Członek zwyczajny ma prawo do: 

1) czynnego i biernego wyboru władz SBWPwP na zasadach określonych w statucie, 

2) korzystania z urządzeń, świadczeń oraz poradnictwa fachowego SBWPwP,  

3) działania w zespołach naukowych, bądź stałych lub okresowych komisjach problemowych. 

§ 12 [Obowiązki członków zwyczajnych] 

1. Członkowie SBWPwP są obowiązani do: 

1) przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz SBWPwP, 

2) przestrzegania kodeksu etyki i standardów wyceny przedsiębiorstw przyjętych przez władze 

SBWPwP, 

3) aktywnego udziału w realizacji zadań statutowych SBWPwP, w tym ustawicznego kształcenia  

i doskonalenia swoich kwalifikacji zawodowych w zakresie wyceny przedsiębiorstw,  

4) przestrzegania zasad współżycia społecznego, 

5) opłacania składek członkowskich i innych świadczeń obowiązujących w SBWPwP, 

6) współdziałania z organem, który prowadzi postępowanie wyjaśniające przy budzącym wątpliwości 

oszacowaniu wartości przedsiębiorstwa. 

§ 13 [Ustanie członkostwa zwyczajnego] 

1. Członkostwo członka zwyczajnego ustaje na skutek: 

1) dobrowolnego wypowiedzenia członkostwa, 

2) skreślenia przez Zarząd z powodu nieprzestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz SBWPwP, 

nieusprawiedliwionej przerwy w pracy społecznej w SBWPwP, a także zalegania z opłatą składek 

członkowskich za okres ponad 1/2 roku pomimo pisemnego upomnienia, 

3) wykluczenia na mocy orzeczenia Sądu Koleżeńskiego, 

4) utraty zdolności do czynności prawnych oraz skazania prawomocnym wyrokiem sądu za 

przestępstwa przeciwko mieniu, dokumentom, za przestępstwa gospodarcze, za fałszowanie 

pieniędzy, papierów wartościowych, znaków urzędowych, za przestępstwa skarbowe oraz za inne 

przestępstwa mające znaczenie ze względu na wykonywany zawód. 

2. Od uchwały Zarządu podjętej w trybie określonym w ust. 1 pkt 2 przysługuje odwołanie do Walnego 
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Zgromadzenia Członków, którego uchwała jest ostateczna. 

§ 14 [Członkowie wspierający] 

1. Członkiem wspierającym może być osoba prawna lub fizyczna, która zadeklaruje poparcie finansowe 

na rzecz SBWPwP i zostanie przyjęta na podstawie deklaracji przez Zarząd. 

2. Członek wspierający ma prawo do korzystania z pomocy naukowo-technicznej SBWPwP. 

3. Członek wspierający działa w SBWPwP za pośrednictwem swego przedstawiciela. 

4. Członkostwo członka wspierającego ustaje na skutek: 

5) wypowiedzenia członkostwa zgłoszonego na piśmie Zarządowi, 

6) podjęcia uchwały przez Zarząd o skreśleniu. 

§ 15 [Członkowie honorowi] 

1. Członkostwo honorowe nadaje na wniosek Zarządu Walne Zgromadzenie Członków - osobom 

fizycznym szczególnie zasłużonym dla wyceny przedsiębiorstw oraz rozwoju organizacji zawodowych 

osób zajmujących się wyceną przedsiębiorstw. 

2. Członek honorowy posiada wszystkie prawa członka zwyczajnego, z wyjątkiem czynnego i biernego 

prawa wyborczego, a ponadto jest zwolniony od płacenia składek członkowskich. 

3. Członkostwo honorowe ustaje na skutek podjęcia na wniosek Zarządu uchwały o pozbawieniu 

członkostwa przez Walne Zgromadzenie Członków. 

ROZDZIAŁ IV 

Ustrój i Władze SBWPwP 

§ 16 [Władze naczelne] 

Władzami naczelnymi SBWPwP są:  

1) Walne Zgromadzenie Członków SBWPwP. 

2) Zarząd. 

3) Komisja Rewizyjna. 

4) Sąd Koleżeński. 

§ 17 [Wybór władz] 

1. Kadencja władz wybieralnych SBWPwP trwa cztery lata, a ich wybór odbywa się w tajnym głosowaniu. 

2. Ukonstytuowanie się nowo wybranych organów władz SBWPwP powinno nastąpić nie później niż w 

ciągu czternastu dni od daty ich wyboru. 

3. W wyborach do organów władz wybieralnych SBWPwP mogą kandydować członkowie SBWPwP 

mający co najmniej dwuletni staż członkowski. 

4. Wymagania określone w ust. 3 nie dotyczą wyboru władz wybieralnych pierwszej kadencji. Zasady 

wyboru władz wybieralnych pierwszej kadencji określa Zebranie Założycieli. 

5. Członek Zarządu i Komisji Rewizyjnej nie może być jednocześnie członkiem Sądu Koleżeńskiego 
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i na odwrót. 

6. Jeżeli w trakcie trwania kadencji zmniejszy się liczba członków władz wybieralnych SBWPwP, to 

władzom tym przysługuje prawo kooptacji spośród członków Stowarzyszenia. 

7. Liczba osób dokooptowanych do władz wybieralnych SBWPwP w trybie określonym w §17 ust. 6 

nie może przekroczyć 1/3 liczby członków pochodzących z wyboru. Jeżeli powyższy warunek jest 

niemożliwy do spełnienia Zarząd zwołuje Walne Zgromadzenie Członków w celu odbycia wyborów 

uzupełniających. 

Podrozdział I  

Walne Zgromadzenie Członków SBWPwP 

§ 18 [Walne Zgromadzenie Członków]  

1. Najwyższą władzą SBWPwP jest Walne Zgromadzenie Członków zwoływany przez Zarząd. 

2. Walne Zgromadzenie Członków może być zwyczajny lub nadzwyczajny. 

3. Walne Zgromadzenie Członków jest władny do podejmowania uchwał w pierwszym terminie przy 

obecności co najmniej połowy osób uprawnionych do głosowania, a w drugim terminie bez względu na 

liczbę obecnych. 

§ 19 [Udział w Walnym Zjeździe Członków] 

1. W Walnym Zjeździe Członków SBWPwP z głosem stanowiącym biorą udział wszyscy członkowie 

zwyczajni SBWPwP.  

2. Z głosem doradczym: 

1) członkowie honorowi, 

2) członkowie wspierający, 

3) zaproszeni goście. 

§ 20[Kompetencje Walnego Zgromadzenia Członków] 

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Członków należy w szczególności: 

1) określenie głównych kierunków działania SBWPwP, 

2) rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań ogólnych i finansowych Zarządu, Komisji Rewizyjnej 

i  Sądu Koleżeńskiego, 

3) udzielanie, na wniosek Komisji Rewizyjnej, absolutorium ustępującemu Zarządowi, 

4) wybór Prezesa Zarządu oraz pozostałych członków Zarządu, 

5) wybór członków Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego, 

6) uchwalenie statutu SBWPwP i zmian do statutu, 

7) uchwalenie regulaminu Walnego Zgromadzenia Członków, regulaminów: Zarządu, Komisji 

Rewizyjnej oraz Sądu Koleżeńskiego SBWPwP,  

8) rozpatrywanie odwołań w sprawach członkowskich, w tym odwołań od orzeczeń Sądu Koleżeńskiego, 
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z zastrzeżeniem zapisów zawartych w §10 ust. 4 statutu. 

9) nadawanie i pozbawianie godności członka honorowego, 

10) uchwalanie wysokości składek członkowskich, 

11) podjęcie uchwały o rozwiązaniu SBWPwP z określeniem sposobu zagospodarowania majątku. 

§ 21 [Zwołanie i zawiadomienie o Walnym Zgromadzeniu Członków] 

1. O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zgromadzenia Członków Zarząd zawiadamia członków 

zwyczajnych co najmniej na 14 dni przed Zgromadzeniem. 

2. Nadzwyczajny Walne Zgromadzenie Członków SBWPwP zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy, na 

wniosek Komisji Rewizyjnej lub na wniosek co najmniej 2/3 członków. 

3. Nadzwyczajny Walne Zgromadzenie Członków SBWPwP jest zwoływany przez Zarząd w terminie 

sześciu tygodni od daty zgłoszenia wniosku i obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których został 

zwołany. 

Podrozdział II 

Zarząd SBWPwP 

§ 22 [Skład Zarządu] 

1. W skład Zarządu wchodzi Prezes Zarządu oraz członkowie Zarządu wybrani przez Walne 

Zgromadzenie Członków. 

2. Skład Zarządu liczy od trzech do pięciu osób.  

3. Członkowie Zarządu wybierają spośród siebie wiceprezesa i skarbnika. 

§ 23 [Kompetencje Zarządu] 

Do kompetencji Zarządu należy: 

1) reprezentowanie SBWPwP na zewnątrz i działanie w jego imieniu, 

2) kierowanie działalnością SBWPwP zgodnie z postanowieniami statutu i uchwałami Walnego 

Zgromadzenia Członków, 

3) uchwalanie okresowych planów, preliminarza wydatków i budżetu, 

4) powoływanie i rozwiązywanie zespołów naukowych, komisji problemowych stałych i okresowych 

oraz koordynowanie ich działalności, 

5) uchwalanie regulaminów działalności Biura SBWPwP, zespołów, komisji problemowych oraz 

innych regulaminów wewnętrznych, 

6) występowanie z wnioskami do Walnego Zgromadzenia Członków o nadanie lub pozbawienie 

członkostwa honorowego, 

7) podejmowanie uchwał o przystąpieniu lub występowaniu z stowarzyszeń krajowych  

i zagranicznych o tym samym lub podobnym profilu działania, 

8) podjęcie decyzji o prowadzeniu działalności gospodarczej i jej zakresie, 
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9) wybór przedstawicieli do innych stowarzyszeń krajowych i zagranicznych, 

10) zarządzanie majątkiem i funduszami SBWPwP oraz podejmowanie uchwał o nabywaniu, 

zbywaniu i obciążaniu majątku SBWPwP,  

11) przyjmowanie i skreślanie członków wspierających, 

12) ustalanie wysokości wpisowego, 

13) powoływanie zespołu prowadzącego działalność gospodarczą, 

14) powoływanie i rozwiązywanie Komisji Opiniodawczo-Rozjemczej przy Zarządzie, 

15) powoływanie, na wniosek Prezesa Zarządu, Dyrektora Biura SBWPwP i określanie zakresu jego 

pełnomocnictw i obowiązków, 

16) przyznawanie honorowej odznaki SBWPwP. 

§ 24 [Zasady i tryb pracy Zarządu] 

1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak jak raz na rok kalendarzowy. 

2. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków. 

W razie równości głosów rozstrzyga głos przewodniczącego zebrania. 

3. Szczegółowy zakres działania Zarządu określa regulamin zatwierdzony przez Walne Zgromadzenie 

Członków. 

Podrozdział III  

Komisja Rewizyjna SBWPwP 

§ 25 [Skład Komisji Rewizyjnej] 

1. W skład Komisji Rewizyjnej wchodzą członkowie wybrani przez Walne Zgromadzenie Członków. 

2. Skład Komisji Rewizyjnej liczy od trzech do pięciu osób. 

3. Członkowie Komisji Rewizyjnej wybierają spośród siebie przewodniczącego i sekretarza, mogą również 

wybrać wiceprzewodniczących. 

§ 26 [Zasady i tryb pracy Komisji Rewizyjnej] 

1. Komisja Rewizyjna jest powołana do przeprowadzania co najmniej raz do roku kontroli całokształtu 

działalności SBWPwP, ze szczególnym uwzględnieniem działalności finansowej i gospodarczej  

pod względem celowości, rzetelności i gospodarności. 

2. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy 

członków. W razie równości głosów rozstrzyga głos przewodniczącego zebrania. 

3. Komisja Rewizyjna ma prawo występowania do Zarządu z wnioskami wynikającymi z ustaleń i żądania 

wyjaśnień. 

4. Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą brać udział w posiedzeniu Zarządu z głosem doradczym. 

5. Szczegółowy zakres działania Komisji Rewizyjnej określa regulamin zatwierdzony przez Walne 

Zgromadzenie Członków. 
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Podrozdział IV 

Sąd Koleżeński SBWPwP 

§ 27 [Skład Sądu Koleżeńskiego] 

1. W skład Sądu Koleżeńskiego wchodzą członkowie wybrani przez Walne Zgromadzenie Członków. 

2. Skład Sądu Koleżeńskiego liczy od trzech do pięciu członków.  

3. Członkowie Sądu Koleżeńskiego wybierają spośród siebie przewodniczącego i sekretarza, mogą 

również wybrać wiceprzewodniczących. 

§ 28 [Zasady i tryb pracy Sądu Koleżeńskiego] 

1. Sąd Koleżeński powoływany jest do rozstrzygania spraw związanych z przestrzeganiem etyki  

i standardów wyceny przedsiębiorstw oraz sporów wynikłych pomiędzy członkami SBWPwP. 

2. Uchwały Sądu Koleżeńskiego zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy 

członków. W razie równości głosów rozstrzyga głos przewodniczącego zebrania. 

3. Od orzeczenia Sądu Koleżeńskiego przysługuje członkowi odwołanie do Walnego Zgromadzenia 

Członków, którego uchwała jest ostateczna. 

4. Zasady i tryb postępowania Sądu Koleżeńskiego określa regulamin zatwierdzony przez Walne 

Zgromadzenie Członków. 

§ 29 [Kary] 

Sądy Koleżeński ma prawo wymierzyć karę: 

1) upomnienia, 

2) nagany, 

3) zawieszenia w prawach członkowskich na okres do dwóch lat, 

4) wykluczenia z SBWPwP. 

ROZDZIAŁ VI 

Majątek SBWPwP 

§ 30 [Majątek SBWPwP] 

1. Majątek SBWPwP stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze, 

2. Na fundusze SBWPwP składają się: 

1) wpisowe i składki członkowskie, 

2) dotacje i subwencje, 

3) wpływy z działalności statutowej, 

4) darowizny, spadki, zapisy i dotacje. 

§ 31 [Działalność gospodarcza] 

1. SBWPwP może prowadzić działalność gospodarczą, według ogólnych zasad określonych w odrębnych 
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przepisach. Dochód z tej działalności służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony 

do podziału między jego członków. 

2. Wpływy z działalności gospodarczej przeznaczone są do realizacji zadań statutowych SBWPwP. 

§ 32 [Oświadczenia w sprawach majątkowych] 

1. Do składania oświadczeń woli i zaciągania zobowiązań, w tym zobowiązań majątkowych, upoważnia 

się Prezesa Zarządu. 

2. Zarząd, specjalną uchwałą może upoważnić dwóch członków Zarządu do dokonywania czynności,  

o których mowa w ust. 1, w przypadku nieobecności Prezesa Zarządu. 

ROZDZIAŁ VII 

Zmiana statutu i rozwiązanie się SBWPwP 

§ 33 [Zmiana statutu SBWPwP] 

Uchwałę w przedmiocie zmiany statutu podejmuje Walne Zgromadzenie Członków większością 2/3 głosów  

przy obecności co najmniej 1/2 uprawnionych do głosowania. 

§ 34 [Rozwiązanie SBWPwP] 

1. Uchwałę o rozwiązaniu się SBWPwP podejmuje Walne Zgromadzenie Członków większością 2/3 

głosów przy obecności co najmniej 1/2 uprawnionych do głosowania. 

2. Uchwała o rozwiązaniu się SBWPWP określi jednocześnie przeznaczenie majątku SBWPwP.  

 

 

Przewodniczący zebrania  

Robert Dobrzyński 

 

……………………………………………….. 

(podpis) 

Protokolant zebrania  

dr Michał Grudziński 

 

……………………………………………….. 

(podpis) 

 


