
 

Kodeks etyki zawodowej członków PSMB 

 

Zasady ogólne 

§ 1 

PSMB jest stowarzyszeniem dobrowolnym i samorządnym, zrzeszającym na zasadzie dobrowolności 

osoby specjalizujące się w problematyce ochrony obiektów budowlanych przed agresją biologiczną i 

ogniem w budownictwie oraz osoby fachowo i społecznie zainteresowane zdrowotnością mieszkao                         

i budowli. PSMB działa  w oparciu o Statut PSMB. 

§ 2 

Celem działalności PSMB, zgodnie ze Statutem, jest :  

1. Popularyzacja wśród społeczeostwa zagadnieo w zakresie ochrony budynków i budowli przed 

agresją biologiczną i ogniem. 

2. Współdziałanie z organami administracji rządowej, samorządowej, organizacjami 

technicznymi i społecznymi w zakresie ochrony budynków i budowli przed agresją biologiczną i 

ogniem.  

3. Dbałośd o etykę, godnośd i solidarnośd zawodową swoich członków. 

4. Ochrona praw zawodowych członków Stowarzyszenia jako kadry technicznej budownictwa. 

5. Dążenie do podnoszenia kwalifikacji zrzeszonych w Stowarzyszeniu członków. 

6. Reprezentacja i ochrona praw swoich członków oraz autorów nowych rozwiązao w zakresie 

ochrony budynków i budowli przed agresją biologiczną i ogniem. 

7. Udzielanie pomocy jednostkom osobom prawnym i fizycznym w sprawach ochrony 

budynków i budowli przed agresją biologiczną i ogniem. 

8. Organizowanie życia koleżeoskiego oraz samopomocy stowarzyszeniowej. 

§ 3 

PSMB osiąga swoje cele przez :  

1. Zrzeszenie osób zainteresowanych problematyką ochrony budynków i budowli przed agresją 

biologiczną i ogniem.  

2. Inspirowanie działalności zmierzającej do rozwoju myśli naukowo – technicznej i 

organizacyjno – ekonomicznej w zakresie ochrony budynków i budowli przed agresją biologiczną i 

ogniem.  



3. Prowadzenie działalności wydawniczej w zakresie fachowej wiedzy mykologicznej oraz 

popularyzującej w społeczeostwie problemy związane z ochroną budynków i budowli przed agresją 

biologiczną i ogniem. 

4. Organizowanie kursów, wystaw, pokazów i odczytów oraz uczestnictwo w konferencjach 

naukowo – technicznych. 

5. Popieranie ruchu racjonalizatorskiego i wynalazczego w zakresie mykologii budowlanej. 

6. Współdziałanie w opracowywaniu i opiniowaniu programów nauczania w szkolnictwie 

technicznym odnośnie ochrony przed korozją biologiczną. 

7. Opiniowanie kandydatów na rzeczoznawców mykologicznych i mykologiczno – budowlanych,  

8. Nadawanie tytułu rzeczoznawcy PSMB,  

9. Prowadzenie działalności gospodarczej wyodrębnionej w ramach uprawnieo określonych 

przez władze. 

10.  Współpracę z innymi stowarzyszeniami, wyższymi uczelniami, instytucjami i organizacjami 

naukowymi oraz innymi jednostkami w zakresie zagadnieo związanych z ochroną budynków i budowli 

przed agresją biologiczną i ogniem. 

W ramach swojej działalności stowarzyszenie wykonuje: 

• badania, opinie, ekspertyzy mykologiczne i mykologiczno-budowlane, oceny bezpieczeostwa 

pożarowego, 

• przeglądy techniczne. 

Stowarzyszenie prowadzi działalnośd wydawniczą i organizuje: 

• konferencje, sympozja i warsztaty, 

• kursy, szkolenia, seminaria i odczyty. 

§ 4 

Członkowie Stowarzyszenia zobowiązani są do :  

1. Dążenia do realizacji celów Stowarzyszenia. 

2. Brania czynnego udziału w pracach społecznych na rzecz Stowarzyszenia.  

3. Przestrzegania zasad etyki i postępowania zgodnie z normami współżycia społecznego. 

4. Stosowanie się do postanowieo statutu, regulaminów i uchwał organów Stowarzyszenia.  

5. Członkowie Stowarzyszenia zwyczajni i wspierający są zobowiązani do regularnego płacenia 

składek i innych świadczeo członkowskich, w wysokości ustalonej przez Walny Zjazd PSMB. 

 



Zasady szczegółowe 

§ 5 

1. W celu zapewnienia  realizacji celów  PSMB  jego członkowie   zobowiązani są do 

przestrzegania  zasad etyki zawodowej członków PSMB. 

2. Standardy zawodowe osób zajmujących się zagadnieniami mykologii budowlanej są zgodne z 

uznanymi zasadami moralnymi  oraz nie naruszają  w żaden sposób  prawa obowiązującego na 

terenie Rzeczpospolitej Polskiej. 

3. Członkowie Stowarzyszenia uznają  jako zasadę nadrzędną  dbałośd o należytą jakośd 

wykonywanych przez nich czynności. 

4. Członkowie Stowarzyszenia powinni wykonywad powierzone obowiązki według swojej wiedzy 

i woli, uczciwie, rzeczowo i z należytą starannością. 

5. Członkowie Stowarzyszenia przy opracowaniu opinii i ekspertyz nie mogą sugerowad się 

oczekiwaniami zleceniodawcy ani też dopuszczad, aby presja zleceniodawcy wywarła wpływ na 

merytoryczną treśd opracowania. 

6. W dążeniu do profesjonalnego wykonywania powierzonych obowiązków członek 

Stowarzyszenia powinien stale doskonalid swoje kwalifikacje zawodowe, posiadad  bieżące 

wiadomości n/t najnowszych osiągnięd technicznych , ogniochronnych, mykologicznych i  środków 

biobójczych. 

7. Członkowie Stowarzyszenia wykazują się wysoką kulturą osobistą w kontaktach z 

kontrahentami, urzędami, instytucjami oraz wszelkimi osobami zwracającymi się o wyjaśnienie 

zagadnieo mykologiczno-budowlanych. 

8. Członkowie Stowarzyszenia  zachowują się w taki sposób,  aby kontrahent darzył go pełnym 

zaufaniem. 

9. Członkowie Stowarzyszenia  powinni  powstrzymywad się od wszelkich zachowao, które 

mogłyby zaszkodzid opinii o zawodzie rzeczoznawcy, a w szczególności dbad o swoją godnośd 

osobistą; zwłaszcza w zakresie wykonywania czynności zawodowych. 

10. Członkowie Stowarzyszenia dążą do wyeliminowania ze swojego otoczenia działao 

sprzecznych z przepisami prawa, standardami zawodowymi lub uchybiających godności zawodu. 

11. Członkowie Stowarzyszenia nie podejmują się wykonywania czynności wykraczających poza 

ich wiedzę i kompetencje zawodowe, a w szczególności sprzecznych z obowiązującymi normami 

prawnymi  i społecznymi. 

12. Członkowie  Stowarzyszenia uczestniczą w pracach organizacji zawodowych, wspierają ich 

działalnośd a swoją postawą przyczyniają się do integracji środowiska, zajmującego się zagadnieniami 

ogniochronności i mykologii budowlanej oraz zapewnienia  wysokiej rangi  specjalistów i 

rzeczoznawców mykologicznych. 

13. Stosunki między członkami Stowarzyszenia powinny byd oparte na koleżeostwie i współpracy. 



14. Członkowie Stowarzyszenia powinni  aktywnie uczestniczyd w pracach organizowanych na 

rzecz Stowarzyszenia. 

15. Działania marketingowe członków Stowarzyszenia powinny świadczyd o ich profesjonalizmie 

popartym  referencjami, a materiały promocyjne i sposób ich prezentacji powinien zapewnid 

pewnośd wysokiej jakości oferowanych usług. 

16. Członka Stowarzyszenia ( pełniącego funkcje w organach Stowarzyszenia)  obowiązuje 

tajemnica zawodowa, obejmująca zastrzeżone informacje. 

17. Członkowie Stowarzyszenia dołożą wszelkich starao, aby jakiekolwiek spory wynikające z 

wykonywanych przez nich czynności, były rozwiązywane polubownie, bez konieczności 

występowania na drogę sądową. 

18. Członkowie Stowarzyszenia ustalają wynagrodzenie za wykonywane przez siebie czynności 

związane z zagadnieniami ognioochronności i mykologii budowlanej (badania,  opinie, ekspertyzy, 

roboty budowlane itp.) na odpowiednim poziomie, przy zachowania prawa do godziwego zysku.  

19. Członek Stowarzyszenia  nie może podejmowad działao stanowiących nieuczciwą 

konkurencję lub nieuczciwą reklamę, ani też stosowad w swoich  ofertach cen usług na rażąco niskim 

poziomie. 

20. Członkowie wspierający Stowarzyszenia mogą informowad w dowolnego typu materiałach 

(również reklamowych), że są (jako osoby prawne) członkami PSMB. Niedopuszczalna jest natomiast 

tego rodzaju sugestia formułowana w dowolnego typu materiałach (również reklamowych) 

opracowanych przez firmę, która nie jest członkiem zbiorowym, mimo że członkami PSMB są 

właściciele lub pracownicy tej firmy. 

21. Rzeczoznawcy PSMB nie mogą pomijad zapisu zamieszczonego na każdym dyplomie 

rzeczoznawcy PSMB - mówiącego o tym, że są upoważnieni do wykonywania funkcji rzeczoznawcy w 

ramach PSMB. 

 

 


