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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 –
budowlanej lub architektonicznej lub w zakresie instalacji sanitarnych 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,
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.

I.
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).
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.
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 (lub 4000,00 zł brutto w przypadku alternatywnego sposobu uzyskiwania
uprawnień).
Opłatę należy wnieść na konto PSMB nr 37 1030 0019 0109 8530 0045 6327.
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