
 

Egzaminy na uprawnienia Rzeczoznawcy PSMB 

 

 

W odpowiedzi na zapotrzebowanie społeczne, Zarząd Główny PSMB na ostatnim w 2015 roku posiedzeniu 

przyjął uchwałę, z której wynika alternatywny sposób uzyskiwania uprawnień rzeczoznawcy mykologiczno – 

budowlanego oraz mykologicznego. 

Tradycyjny sposób (i zasady) uzyskiwania w/w uprawnień opisany jest w „Biuletynie Mykologicznym” 

Nr 33 (2015). Odpowiednią procedurę można rozpocząć po trzech latach działalności – licząc od ukończenia 

Kursu PSMB. Tradycyjny sposób uzyskiwania w/w uprawnień związany jest m.in. z udostępnieniem do oceny 

prac projektowo – opiniodawczych wykonanych przez kandydata jako aplikanta rzeczoznawcy PSMB, których 

treść wskazuje na znajomość zagadnień mykologiczno-budowlanych / mykologicznych w szerokim spektrum 

tematycznym. 

Niniejszym informujemy, że alternatywny sposób uzyskiwania uprawnień rzeczoznawcy mykologiczno 

– budowlanego oraz mykologicznego polega na zdaniu egzaminu podczas posiedzenia członków ZG PSMB i nie 

jest związany z koniecznością udostępniania do oceny prac projektowo – opiniodawczych wykonanych przez 

kandydata. Procedurę w takim przypadku można rozpocząć bezpośrednio po ukończeniu kursu. 

W ramach procedury alternatywnej Kandydat na rzeczoznawcę składa w Zarządzie Głównym PSMB 

wniosek o nadanie uprawnień rzeczoznawcy PSMB w specjalności mykologiczno – budowlanej lub 

mykologicznej. Uściślając, wszystkie wykazane niżej materiały powinny być przekazane Przewodniczącemu 

GKKR listownie w wersji papierowej (1 egz.) i elektronicznej (na płycie DVD). 

Wniosek powinien zawierać : 

1/ wypełniony kwestionariusz w dwóch egzemplarzach, według wzoru załączonego do niniejszej instrukcji, 

2/ życiorys ze szczególnym uwzględnieniem przebiegu i osiągnięć w pracy zawodowej, 

3/ odpisy lub uwierzytelnione kopie dyplomu szkoły wyższej, ewentualnie posiadane zaświadczenia o 

przyznaniu stopnia naukowego, 

4/ odpisy lub uwierzytelnione kopie uprawnień budowlanych ( w przypadku występowania o nadanie uprawnień 

w specjalności mykologiczno-budowlanej), 

5/ kopia dowodu opłaty za przewód kwalifikacyjny w wysokości 4000 zł i upoważnienie do wystawienia faktury 

z podaniem nr NIP. 

6/ odpis lub uwierzytelnioną kopię świadectwa ukończenia kursu specjalistycznego PSMB, 

7/ wykaz wykonanych ekspertyz mykologicznych lub mykologiczno – budowlanych (autorstwo lub 

współautorstwo), 

8/ zaświadczenie z miejsca pracy lub kopie legitymacji rencisty / emeryta, 

9/ inne dokumenty według uznania kandydata. 

Dopuszcza się możliwość uwierzytelnienia dokumentów przez PSMB.  

 

Zarząd Główny PSMB 

 


