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1. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI PSMB W KADENCJI 2015 -2019
Sprawozdanie obejmuje okres od 27 września 2015 r. Plan pracy na kadencję 20152019 przyjęto na drugim w nowej kadencji posiedzeniu Zarządu Głównego; w czasie
tej kadencji skupiono się przede wszystkim na realizacji następujących prac wynikających
z wniosków sformułowanych podczas XV Zwyczajnego Zjazdu PSMB:
Zadania podstawowe:
o Organizacja: Sympozjów „OCHRONA OBIEKTÓW BUDOWLANYCH
PRZED WILGOCIĄ, KOROZJĄ BIOLOGICZNĄ I OGNIEM” (w 2017 r.
i 2019 r.) połączonych z Warsztatami Rzeczoznawcy MykologicznoBudowlanego, seminariów, szkoleń i wykładów (dotyczących walki z korozją
biologiczną, wzmacniania lub wymiany porażonych elementów konstrukcji),
kursów mykologiczno-budowlanych.
o Organizacja promocji firm zajmujących się ochroną przed korozją biologiczną,
renowacją „starego budownictwa” itp.
o Wydawanie Monografii i Biuletynu Mykologicznego PSMB.
Ponadto zgodnie z uchwałami Zjazdu zaplanowano:
o Opracować zasady etyki zawodowej członków PSMB.
o Wystąpić do Ministerstwa Kultury z wnioskiem o potrzebę opracowywania
ekspertyz mykologiczno - budowlanych dotyczących projektów rewitalizacji
i sanacji obiektów zabytkowych.
o Działać na rzecz gospodarki i społeczeństwa poprzez opracowywanie opinii
i ekspertyz mykologiczno-budowlanych.
o Kontynuować konkursy na najlepszą firmę wykonującą prace izolacyjnoodgrzybieniowe oraz zorganizować konkursy na najlepszą ekspertyzę
mykologiczno – budowlaną.
o Reagować na zapotrzebowanie społeczne w dziedzinie mykologii budowlanej.
o Propagować wiedzę z mykologii budowlanej w publikatorach o charakterze
budowlanym i popularnym.
o Nawiązać i utrzymywać współpracę PSMB z Okręgowymi Izbami Inżynierów
Budownictwa w obszarze mykologiczno – budowlanym.
Powyższe zadania zostały zrealizowane lub są w trakcie finalnej realizacji - "Jubileuszowe"
XV Sympozjum PSMB odbędzie się w drugiej połowie 2019 r. Sympozjum to zaplanowano
w połączeniu z obradami XVI Zwyczajnego Zjazdu PSMB.
W pierwszych miesiącach po zakończeniu XV Zwyczajnego Zjazdu PSMB
zrealizowano wszelkie sprawy formalne m.in. związane z wprowadzeniem do Statutu
Stowarzyszenia uchwalonych zmian, rejestracją nowych członków Zarządu Głównego.
Jeszcze podczas trwania tego Zjazdu ukonstytuował się Zarząd Główny i Komisje Główne
(Komisja Rewizyjna i Sąd Koleżeński) w składzie:
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SKŁAD ZARZĄDU GŁÓWNEGO PSMB
w kadencji 2015 – 2019
Imię i nazwisko
tytuł naukowy, zawodowy

Funkcja

Prof. dr hab. inż.
Wojciech SKOWROŃSKI

Przewodniczący
Stowarzyszenia

Prof. dr hab. inż.
Krzysztof MATKOWSKI

Zastępca Przewodniczącego

Dr inż.
Zygmunt MATKOWSKI

Zastępca Przewodniczącego

Mgr inż.
Krystyna GĄGAŁA

Sekretarz Generalny

Dr inż.
Tomasz KANIA

Skarbnik Generalny

Prof. dr hab. inż.
Henryk STOKSIK

Członek Zarządu

Dr hab. inż.
Małgorzata PIOTROWSKA

Członek Zarządu

Dr inż.
Jan Antoni RUBIN

Członek Zarządu

Mgr inż.
Krystyna STYRCZULA

Członek Zarządu

Mgr inż.
Barbara DĄBROWSKA

Członek Zarządu

Mgr inż.
Cezariusz MAGOTT

Członek Zarządu

Mgr
Małgorzata STEMPNIEWSKA

Zastępca członka Zarządu
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SKŁAD GŁÓWNEJ KOMISJI REWIZYJNEJ PSMB
w kadencji 2015 – 2019
Imię i nazwisko
Tytuł naukowy, zawodowy
Mgr inż.
Krzysztof WILCZYŃSKI
Mgr inż.
Elżbieta CIAK

Funkcja
Przewodniczący
Komisji Rewizyjnej
Zastępca
Przewodniczącego

Mgr inż.
Adam GIERCZAK

Inż.
Ryszard KOWALSKI
Mgr inż.
Wojciech KOMOROWSKI
Mgr inż.
Danuta DUCH-MACKANIEC
Mgr inż.
Kazimierz IMBOR

Sekretarz

Członek Komisji

Członek Komisji

Zastępca Członka Komisji

Zastępca Członka Komisji

SKŁAD GŁÓWNEGO SĄDU KOLEŻEŃSKIEGO PSMB
w kadencji 2015 – 2019
Imię i nazwisko
Tytuł naukowy, zawodowy
Prof. dr hab. inż.
Bohdan STAWISKI
Prof. dr hab. inż.
Zofia ŻAKOWSKA
Mgr inż.
Jan KUNERT
Prof. dr hab. inż.
Andrzej FOJUTOWSKI

Funkcja
Przewodniczący
Sądu Koleżeńskiego
Zastępca
Przewodniczącego

Sekretarz

Członek Sądu
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Inż. Janusz FRONCZYK

Członek Sądu

Inż. Grzegorz BOJANOWSKI

Członek Sądu

Mgr inż.
Konrad KWIECIEŃ

Członek Sądu

Mgr inż. arch.
Andrzej SZUL

Zastępca Członka Sądu

Mgr inż.
Bogusław KAJDAS

Zastępca Członka Sądu

Pozostałe Komisje Główne i Stanowiska d/s działalności koordynacyjnej uchwalono
na drugim w nowej kadencji posiedzeniu Zarządu Głównego.
POZOSTAŁE KOMISJE GŁÓWNE w kadencji 2015 – 2019

Komisja

Skład

Główna Komisja d/s Działalności
gospodarczej i Budżetu

Krzysztof Matkowski,
Wojciech Skowroński, Tomasz Kania

Główna Komisja d/s Organizacji
Kursów i Seminariów promocyjnoszkoleniowych

Zygmunt Matkowski,
Krystyna Gągała, Jan A. Rubin, Krystyna
Styrczula, Cezariusz Magott

Główna Komisja d/s Organizacji
Konferencji

Jan A. Rubin,
Krystyna Gągała, Krystyna Styrczula,
Cezariusz Magott, Tomasz Kania

Główna Komisja d/s Aktów
prawnych

Henryk Stoksik,
Wojciech Skowroński, Małgorzata
Piotrowska, Barbara Dąbrowska

Główna Komisja Kwalifikacyjna
ds. Rzeczoznawstwa

Wojciech Skowroński,
Henryk Stoksik, Małgorzata Piotrowska

Główna Komisja d/s Nagród
i Wyróżnień

Wojciech Skowroński,
Krzysztof Matkowski, Zygmunt Matkowski
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PRZEWODNICZĄCY KOMISJI I STANOWISKA w kadencji 2015 – 2019

Komisja
Główna Komisja d/s Działalności
gospodarczej i Budżetu
Główna Komisja d/s Organizacji
Kursów i Seminariów promocyjnoszkoleniowych
Główna Komisja d/s Organizacji
Konferencji
Główna Komisja d/s Aktów
prawnych

Przewodniczący / Pełnomocnik
Prof. dr hab. inż. Krzysztof MATKOWSKI

Dr inż. Zygmunt MATKOWSKI

Dr inż. Jan Antoni RUBIN

Prof. dr hab. inż. Henryk STOKSIK

Główna Komisja Kwalifikacyjna
ds. Rzeczoznawstwa

Prof. dr hab. inż. Wojciech SKOWROŃSKI

Główna Komisja d/s Nagród
i Wyróżnień

Prof. dr hab. inż. Wojciech SKOWROŃSKI

Stanowiska d/s działalności
koordynacyjnej

Dr inż. Zygmunt Matkowski - pełnomocnik
d/s współpracy ZG z członkami wspierającymi
i PZITB
Mgr inż. Krystyna Gągała - pełnomocnik
d/s koordynowania pracy biura stowarzyszenia
Mgr inż. Danuta Duch-Mackaniec - pełnomocnik
Zarządu Głównego d/s współpracy z Polską Izbą
Inżynierów Budownictwa

Kadencja rozpoczęta w 2015 roku charakteryzowała się energiczną działalnością
informacyjną, szkoleniowo-konferencyjną, organizacyjną, gospodarczą i rzeczoznawczą
Stowarzyszenia, przy tym zrealizowano nowe idee w zakresie realizacji ekspertyz. Jeszcze
podczas obrad XII Sympozjum „Ochrona obiektów budowlanych przed wilgocią, korozją
biologiczną i ogniem" prof. Wojciech Skowroński zaproponował ustanowienie nagród
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w postaci Medalu im. Jerzego Ważnego, by oddać należną cześć Profesorowi - pionierowi
polskiej mykologii budowlanej oraz Medalu im. Zygmunta Stramskiego - na cześć
Honorowego Przewodniczącego Stowarzyszenia. Propozycję tę uzupełnił następnie
inicjatywą rozszerzenia palety honorowych odznak o "Honorowe odznaki PSMB
z diamentem". Idea tych nagród znalazła swoje odzwierciedlenie w bieżącej kadencji.
Komunikat nr 1 o zbliżającym się "Jubileuszowym" XV Sympozjum PSMB (połączonym
z XI Warsztatami PSMB) nieprzypadkowo prezentuje na pierwszej stronie powyższe medale.
Idea ustanowienia nagród w postaci Medalu im. Jerzego Ważnego realizowana jest
przy bardzo dobrze układającej się współpracy z Komitetem Nauk Leśnych i Technologii
Drewna PAN. Treść regulaminów przyznawania tych Nagród PSMB zamieszczona została
w Biuletynie Mykologicznym PSMB Nr 35 z 2016 roku. W bieżącej kadencji Medalami
im. Jerzego Ważnego oraz im. Zygmunta Stramskiego - a także Odznakami Honorowymi wyróżniono

osoby

wielce

zasłużone

dla

Polskiego

Stowarzyszenia

Mykologów

Budownictwa.
Laureaci Medalu im. Jerzego Ważnego:
prof. dr hab. inż. Zofia Żakowska
mgr inż. Piotr Kozarski
Laureaci Medalu im. Zygmunta Stramskiego:
mgr inż. Andrzej Schuhmacher
mgr inż. Krystyna Gągała
mgr inż. Jan Kunert
dr Stanisław Kobiela
Honorowe Odznaki PSMB Złote z Diamentem otrzymali:
prof. dr hab. inż. Bartłomiej Mazela
prof. dr hab. inż. Czesław Miedziałowski
prof. dr hab. inż. Zygmunt Orłowski
prof. dr hab. inż. Wioletta Żukiewicz-Sobczak
mgr inż. Lidia Kisielewska
mgr inż. Ryszard Kowalski
mgr Małgorzata Stempniewska
Honorowe Odznaki Złote PSMB otrzymali:
mgr inż. Barbara Dąbrowska
mgr inż. Adam Gierczak
mgr inż. Sabina Jasiulek
mgr inż. Wojciech Komorowski
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Honorowe Odznaki Srebrne PSMB otrzymali:
prof. dr hab. Marlena Piontek
dr inż. Tomasz Kania

Podkreślić

należy

dobrą

współpracę

z

wieloma

instytucjami

krajowymi

(uwidaczniającą się np. składem współorganizatorów Sympozjów PSMB), przede wszystkim
z: Instytutem Technologii Drewna w Poznaniu, Uniwersytetem Przyrodniczym w Poznaniu
(Wydział Technologii Drewna), Stowarzyszeniem na rzecz promocji Dolnego Śląska,
Dolnośląską Okręgową Izbą Inżynierów Budownictwa. Przy tym istotne jest to,
że członkowie Komitetów Naukowych i Organizacyjnych konferencji organizowanych przez
Stowarzyszenie są pracownikami znakomitych polskich uczelni i prężnie działających firm.
W mijającej kadencji realizowano współpracę z cenionymi na rynku krajowym firmami,
wśród których siedem działa w PSMB w charakterze członka wspierającego:

FARBY NA ZAWSZE.
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Prace Stowarzyszenia w bieżącej kadencji wspomagane są przez:
RADĘ NAUKOWĄ PSMB:
Przewodniczący: Prof. dr hab. inż. Wojciech Skowroński
Zastępca przewodniczącego: Prof. dr hab. inż. Krzysztof Matkowski
Członkowie:
Prof. dr hab. inż. Krzysztof Jan Krajewski
Prof. dr hab. inż. Zofia Żakowska
Prof. dr hab. inż. Andrzej Fojutowski
Prof. dr hab. inż. Henryk Stoksik
Dr hab. inż. Małgorzata Piotrowska
Dr inż. Zygmunt Matkowski
Dr inż. Jan Antoni Rubin
oraz
KOMISJĘ EKSPERTÓW PSMB:
Przewodniczący: Prof. dr hab. inż. Wojciech Skowroński
Zastępca przewodniczącego: Dr inż. Zygmunt Matkowski
Członkowie:
Prof. dr hab. inż. Krzysztof Matkowski
Dr inż. Jerzy Karyś
Mgr inż. Krystyna Styrczula
Mgr inż. Krystyna Gągała
Mgr inż. Barbara Dąbrowska
Mgr inż. Cezariusz Magott.
Prace Stowarzyszenia realizowane były również w ramach szczególnie aktywnie
działających dwóch jednostek. Zatem podkreślić należy wytężoną pracę zarówno osób
wymienionych dotychczas w sprawozdaniu, jak i osób funkcjonujących w prężnie
działających według Statutu Kołach PSMB (Filii w Lublinie i Oddziale Śląskim). Poniżej
zamieszczono składy Zarządów tych jednostek, które zrealizowały kilkanaście prelekcji,
seminariów, szkoleń, wykładów i kursów opisanych szczegółowo w "sprawozdaniach
z działalności". W ramach tej aktywności wykonano ponadto szereg ekspertyz
mykologicznych i mykologiczno-budowlanych, kilkanaście orzeczeń i opinii dotyczących
architektury

zabytkowej,

budownictwa

sakralnego,

budownictwa

mieszkaniowego

i przemysłowego; dozorowano prace związane z osuszaniem budynków, odwadnianiem,
9

wymianą-odtwarzaniem izolacji poziomych i pionowych w ścianach oraz odgrzybianiem,
likwidacją technicznych szkodników drewna, wzmacnianiem porażonych konstrukcji
i impregnacją zabezpieczającą obiekty.

FILIA W LUBLINIE
Imię i nazwisko
tytuł naukowy, zawodowy
mgr inż. Kazimierz IMBOR

Funkcja w Zarządzie
Przewodniczący

prof. dr hab. inż. Wioletta ŻUKIEWICZ SOBCZAK

Zastępca Przewodniczącego

mgr inż. Andrzej JANIEC

Zastępca Przewodniczącego

mgr inż. Janusz SZYCHULSKI
mgr inż. Eleonora NOWOSIELSKA

Sekretarz - Skarbnik
Członek Zarządu

ODDZIAŁ ŚLĄSKI
Imię i nazwisko
tytuł naukowy, zawodowy

Funkcja w Zarządzie

Mgr inż. Krystyna STYRCZULA

Przewodniczący

Mgr inż. Barbara DĄBROWSKA

Sekretarz

Mgr inż. Cezariusz MAGOTT

Skarbnik

Dr inż. Jan Antoni RUBIN

Członek Zarządu

W bieżącej kadencji odbyło się dotychczas (zaplanowane są kolejne) 30 posiedzeń
Zarządu Głównego i Prezydium Zarządu Głównego; sformułowano ponad 190 Uchwał
Zarządu Głównego oraz 55 Uchwał Prezydium Zarządu Głównego.
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W ramach działalności organizacyjnej na podkreślenie zasługuje sprawna realizacja
przeprowadzki siedziby Zarządu Głównego PSMB oraz następujące przedsięwzięcia:
 opracowano regulaminy prac Komisji Głównych, konkursów PSMB itp.,
 opracowano Zasady Etyki Zawodowej członków PSMB,
 wystąpiono do Ministerstwa Kultury z wnioskiem o potrzebę opracowywania
ekspertyz mykologiczno - budowlanych dotyczących projektów rewitalizacji
i sanacji obiektów zabytkowych,
 przygotowano i udostępniono w Internecie nową rozbudowana stronę domową PSMB,
 przyjęto do Stowarzyszenia nowych członków, a w tym tzw. osoby prawne,
 prowadzono prace biurowo-księgowe,
 uzupełniono sprzęt (zakup laptopa),
 systematycznie prowadzono działalność promocyjną i informacyjną o Stowarzyszeniu,
 skorygowano Zasady Ustanawiania Rzeczoznawców PSMB (aktualne Zasady
Ustanawiania Rzeczoznawców PSMB podano w dalszej części niniejszego
Biuletynu); przy tym uchwalono i zdefiniowano pojęcie „Specjalistów PSMB” - są to
członkowie PSMB, którzy ukończyli kurs specjalistyczny PSMB. Specjalista PSMB
(od grudnia 2018 r.) może być autorem ekspertyzy wykonywanej w ramach
działalności gospodarczej PSMB pod warunkiem jej weryfikacji przez rzeczoznawcę
PSMB,
 prowadzono kronikę PSMB,
 przygotowano i rozstrzygnięto konkursy PSMB na wzorcowe wykonanie ekspertyzy /
na wzorcowe wykonanie prac osuszeniowych, naprawczych i biochronnych,
 przygotowano Spotkania Bożonarodzeniowo - Noworoczne.
W ramach działalności gospodarczej:
 zrealizowano

kilkadziesiąt

ekspertyz

dotyczących

trudnych

zagadnień

mykologicznych i budowlanych;
 prowadzono doradztwo dla członków Stowarzyszenia i dla osób zainteresowanych
problematyką PSMB – telefonicznie lub internetowo,
W ramach działalności informacyjnej i wydawniczej:
 członkowie stowarzyszenia opublikowali kilkanaście artykułów w czasopismach
naukowo-technicznych.
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 wydano dwie Monografie PSMB pt. „Aspekty ochrony budynków przed korozją
biologiczną i ogniem” oraz "Ochrona obiektów budowlanych przed wilgocią, korozją
biologiczną i ogniem" (planuje się, że przed zakończeniem kadencji ukażą się jeszcze
dwie Monografie PSMB),
 wydawano corocznie „Biuletyn Mykologiczny” Stowarzyszenia,
 opublikowano informacje o Stowarzyszeniu i jego przedsięwzięciach w czasopismach
naukowo-technicznych i technicznych, m.in. w: „Inżynieria i Budownictwo”,
„Inżynier Budownictwa”, „Ochrona przed korozją”,

Monografie PSMB
Monografia PSMB nr 13 - Tom XIV

Monografia PSMB nr 14

W ramach działalności szkoleniowo-konferencyjnej zrealizowano m.in.:
 XIV Sympozjum PSMB (oraz X Warsztaty Rzeczoznawcy Mykologiczno Budowlanego). Podczas obrad XIV Sympozjum „Ochrona obiektów budowlanych
przed wilgocią, korozją biologiczną i ogniem" świętowano 45 rocznicę powstania
Stowarzyszenia Spotkaniem Koleżeńskim pod hasłem "45 lat minęło to piękny wiek,
na drugie tyle teraz przygotuj się". W programie tej wieczornej uroczystej kolacji
znalazła się wypowiedź opublikowana pt. "Historyczny zarys działalności Polskiego
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Stowarzyszenia

Mykologów

Budownictwa

w

latach

1971–2017"

(autorzy:

Jerzy Karyś, Wojciech Skowroński) oraz wystąpienie Zespołu Pieśni i Tańca "Śląsk".
Aktualnie

prowadzone

są

intensywne

prace

organizacyjne

związane

z XV Sympozjum PSMB (planowanym we wrześniu 2019 r.); Komunikat nr 1 został
już opracowany i wysłany pocztą do wszystkich członków PSMB,
 coroczne kursy mykologiczno -budowlane PSMB,
 kilkanaście prelekcji, seminariów, kursów, szkoleń oraz wystąpień podczas
konferencji; przykłady:
o referat prof. Wojciecha Skowrońskiego (praca "zamawiana" przez Komitet
Naukowo - Programowy działający w ramach Konferencji Naukowo Technicznej "Cedzyna 2018") pt. "Ekspertyzy mykologiczne obiektów
budowlanych - metodyka i wyzwania przyszłościowe"; 10.05.2018 r.; praca
została opublikowana w Materiałach Konferencyjnych, str. 277 - 293.
o prelekcja–wykład prof. Wioletty Żukiewicz-Sobczak (w Państwowej Szkole
Wyższej

w

Białej

Podlaskiej)

pt.

„Geneza

zagrożeń

zdrowotnych

występujących w budynkach użyteczności publicznej"; 18.10.2018 r.
o 16 godzinny Kurs zorganizowany przez Koło Śląskie PSMB pt. "Ochrona
budynków przed korozją biologiczną". W kursie wzięło udział 19 studentów
Studenckiego Koła Naukowego TRWAŁOŚĆ (Wydział Budownictwa
Politechniki Śląskiej); styczeń - czerwiec 2018 r.
W imieniu Zarządu Głównego
Przewodniczący PSMB - Wojciech Skowroński

*****
INFORMACJA O ZBLIŻAJĄCYM SIĘ ZJEŹDZIE PSMB
W sobotę 14 IX 2019 r. od godz. 900, w Sali Szkoleniowej „Garden State”
w obiekcie NZOZ „Atrium” planowane są obrady XVI Zwyczajnego Zjazdu członków PSMB
Adres: Obiekt NZOZ „Atrium”, 38-610 Polańczyk, ul. Zdrojowa 28.
PIERWSZY TERMIN

godz. 900
DRUGI TERMIN

godz. 915
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Informacja o nowym członku wspierającym: Firma KEIM od 140 lat specjalizuje się
w zakresie produkcji farb mineralnych i poprzez rozwój techniki krzemianowej wyznacza
nowe standardy w mineralnej ochronie budowli. W ofercie posiada m.in.:
- farby elewacyjne, charakteryzujące się bardzo wysoką paroprzepuszczalnością, idealnym
bilansem wilgotnościowym i trwałością kolorów,
- farby wewnętrzne o wysokiej zdolności dyfuzyjnej, przyjazne dla alergików i odporne
na pleśnie,
- tynki mineralne, masy szpachlowe i system tynków renowacyjnych z certyfikatem WTA,
- system renowacji kamienia naturalnego,
- niepalny i hydroaktywny system termoizolacji wewnętrznej dla obiektów zabytkowych.
Firma Keim brała udział w renowacji wielu znanych obiektów zabytkowych. Są to m.in.:
- w Warszawie: elewacja wschodnia Zamku Królewskiego (od strony Wisły), Politechnika,
Najwyższa Izba Kontroli, Główny Urząd Miar, Ministerstwo Finansów, Ministerstwo
Edukacji Narodowej, Kościół św. Krzyża i wnętrza Archikatedry;
- w Krakowie: Sukiennice, Wawel, Pałac pod Baranami, Muzeum Sztuki, AGH, Teatr
im. J. Słowackiego, Teatr Stary i Teatr Ludowy, Hotele Copernicus, Pod Różą i Stary;
- we Wrocławiu: Dworzec Główny PKP, Ratusz, Hala Stulecia (dawna Hala Ludowa),
Pawilon Czterech Kopuł, Politechnika, Synagoga Pod Białym Bocianem i Hotel Monopol;
- w Lublinie Zamek Królewski, Katedra, Wieża Trynitarska i Muzeum Zamoyskich
w Kozłówce;
- w Poznaniu: Centrum Kultury Zamek, Opera i Zespół Pofilipiński;
- ponadto Sanktuarium w Św. Lipce, Katedry w Łowiczu i w Zamościu, wnętrza Katedry
w Szczecinie i w Toruniu, Opactwo Cysterskie w Krzeszowie, Pocysterski Zespół Klasztorny
w Rudach, Dworek F. Chopina w Żelazowej Woli, Muzeum J. Kochanowskiego
w Czarnolesie, wnętrza dworca PKP w Przemyślu, ratusze w Zamościu, Bielsku-Białej,
Częstochowie, Kępnie, Oławie, Jarocinie, Świebodzinie, Pasymiu, Sulechowie i Lubsku,
pałace Kotliny Jeleniogórskiej i wiele innych. Więcej informacji na: www.keim.pl.

2. ZASADY USTANAWIANIA RZECZOZNAWCÓW PSMB
I. O nadanie uprawnień rzeczoznawcy PSMB w specjalności mykologicznej może się ubiegać
członek Stowarzyszenia, który:
1/ korzysta w pełni z praw publicznych;
2/ posiada :
a/ dyplom ukończenia szkoły wyższej,
b/ opinię dwóch rzeczoznawców PSMB w specjalności mykologiczno – budowlanej
lub mykologicznej, przy czym zaleca się uzyskiwanie tych opinii poprzez GKKR
(Główna Komisja Kwalifikacyjna ds. Rzeczoznawstwa);
3/ ukończył z wynikiem pozytywnym kurs specjalistyczny PSMB i posiada przynajmniej
trzyletnią praktykę przy sporządzaniu ekspertyz mykologicznych lub mykologiczno
– budowlanych po ukończeniu kursu;
4/ posiada, co najmniej trzyletni staż w PSMB.
II. O nadanie uprawnień rzeczoznawcy PSMB w specjalności mykologiczno – budowlanej
może ubiegać się członek Stowarzyszenia, który:
1/ korzysta w pełni z praw publicznych;
2/ posiada :
a/ dyplom ukończenia wyższej uczelni technicznej,
b/ uprawnienia budowlane bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno –
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budowlanej lub architektonicznej oraz co najmniej trzy lata praktyki budowlanej
odbytej po ich uzyskaniu,
c/ opinię dwóch rzeczoznawców PSMB w specjalności mykologiczno – budowlanej,
przy czym zaleca się uzyskiwanie tych opinii poprzez GKKR,
3/ ukończył z wynikiem pozytywnym kurs specjalistyczny PSMB i posiada przynajmniej
trzyletnią praktykę przy sporządzaniu ekspertyz mykologiczno – budowlanych uzyskaną
po ukończeniu kursu,
4/ posiada co najmniej trzyletni staż w PSMB.
III. Zasady nadawania uprawnień rzeczoznawcy PSMB
A.
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 (w tym ekspertyzy) 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 ustalonego wzoru,
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/ zaświadczenia lub dowody stwierdzające posiadanie wymaganej praktyki,
6/ kopia dowodu wpłaty (dot. opłaty za przewód kwalifikacyjny) i upoważnienie
do wystawienia faktury z podaniem nr NIP.
7/ odpis lub uwierzytelnioną kopię świadectwa ukończenia kursu specjalistycznego
PSMB,
8/ wykaz wykonanych ekspertyz mykologicznych lub mykologiczno – budowlanych
(autorstwo lub współautorstwo),
9/ co najmniej trzy ekspertyzy mykologiczne / mykologiczno- budowlane wykonane
przez specjalistę PSMB, których treść wskazuje na znajomość zagadnień mykologicznobudowlanych / mykologicznych w szerokim spektrum tematycznym. Znajomość zagadnień
określona wyżej może być potwierdzona dodatkowymi materiałami - publikacjami
w recenzowanych materiałach naukowo - technicznych.
10/ zaświadczenie z miejsca pracy lub kopie legitymacji rencisty / emeryta,
11/ inne dokumenty według uznania kandydata.
Dopuszcza się możliwość uwierzytelnienia dokumentów przez PSMB.
B.
Główna Komisja Kwalifikacyjna ds. Rzeczoznawstwa przeprowadza weryfikację
dokumentów załączonych do wniosku o nadanie uprawnień rzeczoznawcy PSMB,
a w szczególności :
- sprawdza ich kompletność pod względem formalnym i merytorycznym,
- ocenia działalność i staż kandydata w PSMB, ewentualnie w innych organizacjach
naukowych, naukowo-technicznych lub technicznych,
- wnosi o przedstawienie dodatkowej opinii innego stowarzyszenia naukowego,
naukowo-technicznego lub technicznego w przypadku, gdy kandydat powołuje się
na działalność w tych stowarzyszeniach,
- sporządza pisemną ocenę wniosku o nadanie uprawnień rzeczoznawcy PSMB,
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w której precyzuje swoją opinię o kwalifikacjach zawodowych kandydata
w dziedzinie mykologii lub mykologii budowlanej.
C.

Uprawnienia rzeczoznawcy PSMB nadaje Zarząd Główny na wniosek GKKR.

D.
Kandydat oceniony negatywnie, po dwóch latach (licząc od złożenia wniosku)
i odpowiednim uzupełnieniu dorobku może powtórnie starać się o nadanie
uprawnień rzeczoznawcy PSMB.
E.

W PSMB prowadzony jest rejestr nadanych uprawnień rzeczoznawcy.

F.
Dokumentem potwierdzającym uprawnienia rzeczoznawcy PSMB
jest „Zaświadczenie o ustanowieniu rzeczoznawcy”.
IV. Skreślenie z listy rzeczoznawców PSMB
G.
Skreślenie z listy rzeczoznawców PSMB następuje w przypadku :
1/ złożenia przez rzeczoznawcę odpowiedniego wniosku,
2/ utraty praw publicznych,
3/ utraty uprawnień budowlanych ( dotyczy specjalności mykologiczno-budowlanej),
4/ utraty członkostwa PSMB,
5/ na wniosek GKKR - w przypadku stwierdzenia braku kompetencji
przy wykonywaniu obowiązków rzeczoznawcy.
H.

Decyzję o skreśleniu z listy rzeczoznawców PSMB podejmuje Zarząd Główny.

V. Informacje końcowe
Opłata za przewód kwalifikacyjny związany z wnioskiem o przyznanie tytułu rzeczoznawcy
mykologiczno-budowlanego PSMB lub rzeczoznawcy mykologicznego PSMB wynosi
1000,00 zł brutto.
Opłatę należy wnieść na konto PSMB nr 37 1030 0019 0109 8530 0045 6327.
Tradycyjny sposób uzyskiwania w/w uprawnień związany jest m.in. z udostępnieniem
do oceny prac projektowo – opiniodawczych wykonanych przez specjalistę PSMB, których
treść wskazuje na znajomość zagadnień mykologiczno-budowlanych / mykologicznych
w szerokim spektrum tematycznym.
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 PSMB.
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).
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Wniosek powinien zawierać :
1/ wypełniony "kwestionariusz" w dwóch egzemplarzach,
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/ kopię 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

3. ZMARŁ PROFESOR ZYGMUNT ORŁOWSKI – Z ŻAŁOBNEJ KARTY
28 maja 2018 roku zmarł dr hab. inż. Zygmunt Orłowski, prof. AGH, wybitny inżynier,
naukowiec, wieloletni pracownik i profesor Politechniki Białostockiej, wychowawca
wielu pokoleń inżynierów budownictwa. Prof. Zygmunt Orłowski był znakomitym
specjalistą w zakresie budownictwa monolitycznego oraz technologii i organizacji
budownictwa. Posiadał uprawnienia budowlane do projektowania i rzeczoznawcy
budowlanego w specjalności konstrukcyjno-budowlanej oraz uprawnienia rzeczoznawcy
Polskiego Stowarzyszenia Mykologów Budownictwa. Wielokrotnie był członkiem
Komitetu Naukowego i aktywnym

uczestnikiem cyklicznego Sympozjum „Ochrona

obiektów budowlanych przed wilgocią, korozją biologiczną i ogniem”, organizowanego
przez PSMB. Wiele publikacji i ekspertyz Profesora dotyczyło tej tematyki. Wśród
otrzymanych odznaczeń posiadał Honorową Odznaką PSMB Złotą z Diamentem.
Odejście Profesora Zygmunta Orłowskiego, zasłużonego Członka PSMB, jest wielką
stratą dla Polskiego Stowarzyszenia Mykologów Budownictwa.
Prof. dr hab. inż. Edwin Koźniewski
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4. KURS MYKOLOGICZNO - BUDOWLANY W ROKU 2019
Kurs mykologiczno – budowlany nt. „Ochrona budynków przed wilgocią i korozją
biologiczną”, spełniający wymagania kursu podyplomowego, trwać będzie od 18.02
do 1.03.2019 r. Tematyka kursu zrealizowana zostanie w ciągu 140 godzin. Wykładowcami
będą najlepsi specjaliści w dziedzinie ochrony obiektów budowlanych. Przewidujemy
również prezentacje rozwiązań systemowych. Kurs kończy się egzaminem (dla chętnych)
i wydaniem świadectwa. Ukończenie kursu stanowi warunek konieczny do uzyskania
w późniejszym czasie uprawnień rzeczoznawcy PSMB, według zasad obowiązujących
w Stowarzyszeniu. Może być również przydatne dla członków Izby Inżynierów Budownictwa
i zarządców budynków. Uczestnicy kursu muszą legitymować się ukończeniem studiów
wyższych technicznych w dziedzinie: budownictwo lądowe, wodne, architektura, technologia
drewna,

konserwacja

zabytków,

chemiczna

i

biologiczna

inżynieria

materiałowa

lub biotechnologia.
Kierownik kursu: dr inż. Zygmunt Matkowski
Miejsce kursu: Wrocław
Adres dla korespondencji:
Polskie Stowarzyszenie Mykologów Budownictwa,
53-601 Wrocław, ul. Tęczowa 57, I p.
Tel/fax. (0-71) 344 80 12, e-mail: biuro@psmb.wroclaw.pl
Istnieje możliwość zamówienia przez PSMB dość taniego hotelu, po wcześniejszym
zgłoszeniu takiej potrzeby.
Termin kursu : 18 - 23.02 i 25.02 - 01.03.2019 r.
Warunki uczestnictwa
Koszt uczestnictwa w kursie wynosi 2.200,- zł + VAT (23%) i obejmuje koszt udziału
w kursie, materiałów kursowych oraz koszty organizacyjne (bez kosztów podróży,
zakwaterowania i wyżywienia).
Należność za udział w kursie należy wpłacić na konto nr 37 1030 0019 0109 8530 0045 6327
(Polskie Stowarzyszenie Mykologów Budownictwa) z dopiskiem – „kurs” i z adnotacją,
kogo wpłata dotyczy.
Terminy:
- przesłanie karty zgłoszenia

29.12.2018 r.

- wniesienie opłat

14.01.2019 r.

- przesłanie przez organizatorów informacji
o zakwalifikowaniu do udziału w kursie

31.01.2019 r.
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Program ogólny kursu
Część teoretyczna
•

zagadnienia prawne dotyczące ochrony obiektów budowlanych

•

mikroorganizmy niszczące materiały budowlane

•

destrukcyjne działanie szkodników biologicznych, tj. grzybów domowych, grzybów-

pleśni, owadów, glonów i bakterii na elementy drewniane i na inne materiały
budowlane pochodzenia organicznego i nieorganicznego
•

wybrane działy fizyki budowli

•

synergistyczne oddziaływanie czynników degradacyjnych na obiekty

•

identyfikacja czynników biologicznych i technicznych

•

szkodliwy wpływ mikroorganizmów na zdrowie ludzi i zwierząt

•

ocena stanu zagrożenia budynków oraz ich elementów przez czynniki biologiczne

•

zasady prawidłowej profilaktyki konstrukcyjnej, chemicznej

i eksploatacyjnej
•

diagnostyka i zabezpieczanie przeciwwilgociowe obiektów budowlanych z podaniem

nowoczesnych metod osuszania zawilgoconych budynków, w tym budynków zabytkowych
•

stosowanie efektywnych metod i środków chemicznych do robót impregnacyjno-

odgrzybieniowych i przeciwogniowych
•

zabezpieczenia materiałowe i konstrukcyjne obiektów

•

wybrane działy ochrony przeciwpożarowej

•

organizacja nadzoru i odbioru robót impregnacyjno-odgrzybieniowych

•

sporządzanie ekspertyz mykologiczno-budowlanych i prawidłowe ich wykorzystanie

przez inwestora, projektanta i wykonawcę robót.
Część praktyczna
Przewidziano zajęcia terenowe na obiektach porażonych przez czynniki biologiczne. Podczas
ich trwania wykonywane będą grupowe i indywidualne ekspertyzy mykologiczno –
budowlane budynków.
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5. AKTUALNOŚCI
Przypominamy, że miesięczna składka członkowska wynosi 10 zł - 120 zł rocznie
(emeryci i renciści: 5 zł na miesiąc - 60 zł rocznie). Numer konta: 37 1030 0019 0109 8530
0045 6327. Zgodnie z wieloletnią tradycją nie płacą składek: członkowie honorowi, zasłużeni
seniorzy i profesorowie tytularni.

*****

Członkom i Sympatykom
Polskiego Stowarzyszenia Mykologów
Budownictwa,
Drogim Członkom Honorowym,
Zasłużonym Seniorom
Radosnych Świąt Bożego Narodzenia
oraz zdrowia i wszelkiej pomyślności
w Nowym 2019 Roku
życzy
Wojciech Skowroński - Przewodniczący
PSMB
z Zarządem Głównym
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