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SPRAWOZDANIE  

z działalności Komisji Rzeczoznawstwa  i Odznaczeń  

przy Oddziale PZITB w Poznaniu 

w latach 2012 - 2015  

 

Na posiedzeniu Zarządu Oddziału PZITB w Poznaniu w dniu 12 grudnia 2012 r. został 

powołany nowy 5-osobowy skład członków Komisji Rzeczonawstwa i Odznaczeń, który na 

swoim pierwszym spotkaniu w dniu 12 lutego 2013 r. ukonstytuował się w następujący 

sposób: 

1) mgr inż. Przemysław Grzegorz Barczyński   - przewodniczący 

2) dr inż. Edmund Przybyłowicz                        - zastępca przewodniczącego 

3) dr inż. Grzegorz Słowek                                - sekretarz (do 2014 r.) 

4) prof. inż. Wiesław Buczkowski                     - członek 

5) dr inż. Daniel Pawlicki                                  - członek 

W trakcie powyższego spotkania uzgodniono m. innymi Plan Pracy Komisji Rzeczoznawstwa 

i Odznaczeń na lata 2013 – 2016, który stanowi załącznik do protokołu z dnia 12.02.2013 r. 

Plan pracy Komisji podzielono na problemy ogólne i indywidualne. 

Problemy ogólne dotyczą: 

1. Współpracy z Komitetem Rzeczoznawstwa Budowlanego i Specjalizacji Zawodowej 

PZITB w pracach nad nowelizacją Statusu Rzeczoznawcy Budowlanego PZITB i 

regulaminu przyznawania tytułu rzeczoznawcy budowlanego PZITB; 

2. Współpracy w pracach nad nowelizacją Regulaminu postępowania kwalifikacyjnego 

w sprawie nadawania tytułu rzeczoznawcy budowlanego przez PIIB, m. innymi w 

zakresie wprowadzenia obligatoryjnej opinii PZITB; 

3. Współpracy z WOIIB, a w szczególności z Okręgową Komisją Kwalifikacyjną; 

4. Współpracy w sprawach dotyczących działalności rzeczoznawczej z innymi 

stowarzyszeniami naukowo-technicznymi działającymi w sferze budownictwa na 

terenie województwa wielkopolskiego; 

5. Uczestnictwa w ogólnopolskich konferencjach naukowo-technicznych i 

problemowych takich jak: „Problemy rzeczoznawstwa budowlanego”, „Awarie 

budowlane”, „Naprawy i wzmacnianie konstrukcji budowlanych” itp. 

Problemy indywidualne dotyczą: 

1. Weryfikacji i opiniowania wniosków o przyznanie tytułu rzeczoznawcy budowlanego 

      PZITB lub specjalisty budowlanego oraz przesyłanie ich do Komitetu 

      Rzeczoznawstwa Budowlanego i Specjalizacji Zawodowej PZITB; 

2. Rozpatrywania wniosków o przedłużenie ważności tytułu rzeczoznawcy PZITB; 

3. Samokształcenia się w zakresie podnoszenia kwalifikacji rzeczoznawców 

      budowlanych poprzez udział w organizowanych przez PZITB i WOIIB 

      specjalistycznych kursach, seminariach i warsztatach; 

4. Współpracy z Radą Techniczną przy CUTOB PZITB w zakresie weryfikacji 

opracowań naukowo- technicznych, w tym ekspertyz, ocen i opinii budowlanych; 

5. Wydawania w razie potrzeby opinii w sprawie kwestionowanych pod względem 

merytorycznym opracowań naukowo-technicznych; 

6. Wydawania opinii w sprawie kandydatów na rzeczoznawców budowlanych lub 

      biegłych sądowych, na prośbę samych kandydatów i odpowiednich instytucji;  

7. Współpracy z Zarządem Oddziału PZITB w sprawie przyznawania odznaczeń 

zasłużonym członkom PZITB; 

8. Opiniowania wniosków poszczególnych Kół Oddziału PZITB dotyczących przyznania 

      odznaczeń członkom PZITB.  
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Na swoim drugim spotkaniu w dniu 4 czerwca 2013 r. Komisja Rzeczoznawstwa i 

Odznaczeń rozpatrzyła 5 wniosków członków Koła Seniorów o nadanie honorowych odznak 

NOT, w tym jednej złotej i dwóch srebrnych oraz dwóch złotych honorowych odznak PZITB. 

W wyniku głosowania, członkowie Komisji pozytywnie zaopiniowali 4 wnioski.  

Jeden wniosek o nadanie złotej odznaki PZITB został negatywnie rozpatrzony ze względów 

formalnych. 

Następnie Komisja podjęła dyskusję nad zmianą przepisów dotyczących  nadawania przez 

PIIB tytułu rzeczoznawcy budowlanego oraz nad  nowelizacją  Statusu Rzeczoznawcy 

Budowlanego PZITB. 

W wyniku dyskusji członkowie Komisji ustalili co następuje: 

-   należy podjąć wspólnie z Komisją Kwalifikacyjną WOIIB działania w kierunku 

    wprowadzenia do obecnych przepisów obowiązku uzyskania przez kandydata do tytułu 

    Rzeczoznawcy Budowlanego „pozytywnej opinii właściwego Oddziału PZITB”; 

-   kwestionuje się zasadność i celowość utrzymywania w dalszym ciągu 5- letniego okresu 

    ważności legitymacji Rzeczoznawcy PZITB, co zniechęca członków PZITB do składania 

    wniosków w sprawie uzyskania takiego tymczasowego tytułu; 

-   należy przeanalizować zakres i celowość dokonania odpowiedniej nowelizacji Statusu  

    Rzeczoznawcy Budowlanego PZITB oraz Instrukcji ustanawiania Rzeczoznawców i 

    Specjalistów Budowlanych PZITB, stanowiących załącznik nr 1 do Uchwały nr 107/2012 

    Zarządu Głównego PZITB z dnia 13 marca 2012 r., w szczególności w zakresie 

    uaktualnienia katalogu 14 dotychczasowych specjalności rzeczoznawczych PZITB. 

Na trzecim w 2013 roku spotkaniu członków Komisji Rzeczonawstwa i Odznaczeń 

PZITB, które odbyło się w dniu 29 listopada 2013 r. rozpatrzono 10 wniosków z Koła nr 40, o 

nadanie 8 Odznak Honorowych PZITB, w tym 2 złotych z diamentem, 3 złotych i 3 srebrnych 

oraz 2 Odznak Honorowych NOT, w tym 1 złotej i 1 srebrnej. 

Po wnikliwej analizie powyższych wniosków Komisja w wyniku jawnego głosowania 

jednogłośnie zaopiniowała pozytywnie 7 wniosków o nadanie dwóch Odznak złotych z 

diamentem, dwóch Odznak złotych i dwóch Odznak srebrnych członkom Koła nr 40.  

Jeden wniosek o nadanie złotej Odznaki Honorowej PZITB został zaopiniowany negatywnie. 

Natomiast w stosunku do dwóch wniosków o nadanie Honorowej złotej i srebrnej Odznaki 

NOT, Komisja zdecydowała, że powinny one  zostać przekazane do rozpatrzenia przez 

FSNT-NOT.  

 Na najbliższym posiedzeniu Zarządu Oddziału PZITB w Poznaniu w grudniu 2013 r., 

członkowie Rady podjęli decyzję o konieczności uzupełnienia uzasadnień powyższych 

wniosków i w związku z tym miały one zostać przekazane za pośrednictwem Sekretariatu 

PZITB do Koła nr 40. 

Do czasu  wykonania w/w decyzji Rady, postępowanie w przedmiotowej sprawie zostało 

zawieszone.  

Pod koniec 2014 r. większość powyższych wniosków członków Koła nr 40 została 

pozytywnie rozstrzygnięta przez Główną Komisję Odznaczeń ZG PZITB.   

Na swoim kolejnym czwartym posiedzeniu w obecnej kadencji w dniu 17 lutego 2015 

roku, członkowie Komisji rozpatrzyli trzy nowe wnioski o nadanie honorowych złotych 

odznak PZITB z diamentem z Koła terenowego nr 79 oraz Koła nr 4 i Koła Seniorów, których 

skany zostały przekazane przez Sekretariat PZITB drogą elektroniczną wszystkim członkom 

Komisji w dniu 5 lutego 2015 r. 

W związku ze stwierdzeniem formalnych uchybień obowiązujących przepisów „Regulaminu 

przyznawania honorowych odznak PZITB oraz trybu opiniowania wniosków o przyznanie 

odznak FSNT NOT  i odznaczeń państwowych” (Regulamin), członkowie Komisji 

postanowili, że nie zajmą stanowiska w sprawie przedmiotowych wniosków do czasu ich 
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skorygowania i dostosowania do powyższych przepisów przez Przewodniczących 

odpowiednich Kół działających przy Oddziale PZITB w Poznaniu. 

Jednocześnie podkreślono, że opinia Komisji w sprawie wniosków o nadanie honorowych 

odznak PZITB, nie jest wiążąca dla Zarządu Oddziału PZITB w Poznaniu, który na swoim 

posiedzeniu może podjąć decyzję o przesłaniu ich do Głównej Komisji Odznaczeń PZITB w 

Warszawie. 

W dniu 10 marca 2015 r. odbyło się piąte spotkanie Komisji R. i O., na którym po 

dokonaniu ponownej analizy powyższych 3 wniosków, postanowiła zaopiniować pozytywnie 

wnioski o nadanie prof. Bolesławowi Nowakowskiemu i prof. Tomaszowi Błaszczyńskiemu 

honorowych złotych z diamentem odznak PZITB, w związku z prawidłowym opracowaniem 

ich zgodnie z zaleceniami Komisji R. i O. na obowiązującym formularzu stanowiącym 

załącznik do „Regulaminu przyznawania honorowych odznak PZITB oraz trybu opiniowania 

wniosków o przyznanie odznak FSNT NOT  i odznaczeń państwowych”. 

Natomiast trzeci wniosek z Koła nr 79 o nadanie honorowej złotej z diamentem odznaki 

PZITB, który był już razem z powyżymi wnioskami rozpatrywany na posiedzeniu 

Oddziałowej Komisji Rzeczoznawstwa i Odznaczeń w dniu 17 lutego 2015 r., członkowie 

Komisji zaopiniowali negatywnie, z powodu nie usunięcia wszystkich wykazanych na 

poprzednim spotkaniu uchybień formalnych.  

W ciągu kilku dni wadliwy wniosek z Koła nr 79 został poprawiony i po podpisaniu jego 

przez Przewodniczącego Zarządu Oddziału PZITB przesłany wraz z pozostałymi dwoma 

wnioskami do ZG PZITB, która rozpatrzyła je pozytywnie.  

 Na szóstym i ostatnim w 2015 roku spotkaniu Komisji R. i O., które odbyło się w dniu 

24 listopada 2015 r., członkowie Komisji rozpatrzyli 17 wniosków o nadanie odznaczeń 

Honorowych Odznak PZITB, które wpłynęły do Sekretariatu PZITB z Koła Seniorów, Koła 

nr 6, Koła nr 40 i Koła nr 4 oraz 2 wnioski z Koła Seniorów o nadanie Godności „Zasłużony 

Senior PZITB”. 

Po szczegółowym przeanalizowaniu powyższych wniosków i przeprowadzeniu dyskusji, 

obecni na posiedzeniu członkowie Komisji Rzeczoznawstwa i Odznaczeń jednogłośnie 

zaopiniowali pozytywnie wszystkie następujące wnioski o nadanie Honorowych Odznak 

PZITB, które zostały w protokole ponumerowane od 1 do 17: 

- 2 wnioski dotyczące przyznania srebrnej Odznaki, w tym po jednym z Koła Seniorów i z 

Koła nr 4 

- 9 wniosków dotyczących przyznania złotej Odznaki, w tym trzy z Koła Seniorów, pięć z 

Koła nr 6 i jeden z Koła nr 4 

- 6 wniosków dotyczących przyznania złotych Odznak z diamentem, w tym po dwa z Koła 

Seniorów i z Koła nr 6 oraz po jednym z Koła nr 40 i nr 4. 

Ponadto Komisja pozytywnie zaopiniowała dwa wnioski z Koła Seniorów o nadanie kol. 

Zdzisławowi Woźniakowskiemu i kol. Marii Zajfert Godności „Zasłużony Senior PZITB”. 

 Powyższy protokół Komisji został natychmiast przesłany do Sekretariatu Oddziału 

PZITB, w celu nadania pozytywnie zaopiniowanym 19 wnioskom dalszego biegu, zgodnie z 

obowiązującymi procedurami. 

 W obecnej kadencji, do Komisji Rzeczoznawstwa i Odznaczeń Oddziału PZITB w 

Poznaniu nie wpłynął żaden wniosek o nadanie tytułu Rzeczoznawcy budowlanego PZITB i 

Specjalizacji Zawodowej. 

Z otrzymanego z Zarządu Głównego PZITB aktualnego spisu Rzeczoznawców Budowlanych 

PZITB Oddziału w Poznaniu wynika, że w okresie od 1988 r. do 1994 r. w naszym Oddziale 

nadano 17 tytułów Rzeczoznawcy PZITB, a ostatni tytuł Rzeczoznawcy został nadany w 

1997 r. nie żyjącemu już kol. Edmundowi Pawłowiczowi. 
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W dniu 15 listopada 2012 r. w siedzibie Zarządu Głównego PZITB w Warszawie, 

został powołany nowy 23-osobowy skład członków Komitetu Rzeczoznawstwa Budowlanego 

i Specjalizacji Zawodowej PZITB (Komitet RB i SZ) na obecną kadencję 2012-2016.  

Nominacje na członków powyższego Komitetu wręczył jego Przewodniczący prof. dr hab. 

inż. Leonard Runkiewicz. 

Z rekomendacji Zarządu Oddziału PZITB w Poznaniu, członkiem Komitetu RB i SZ został 

Przemysław Grzegorz Barczyński. 

Na Wiceprzewodniczącego Komitetu wybrano jednogłośnie kol. Leszka Ganowicza z 

Oddziału PZITB w Warszawie, na Sekretarza kol. Bogdana Taczaka z Torunia, a na jego 

Zastępcę kol. Tomasza Wojtkiewicza z Warszawy. 

Na spotkaniu w dniu 15.11.2012 r. członkowie uzgodnili również Plan Pracy Komitetu na 4-

letnią kadencję oraz pozytywnie rozpatrzyli 4 wnioski o nadanie tytułu Rzeczoznawcy 

Budowlanego PZITB, które wpłynęły z Oddziałów w Rzeszowie, Łodzi i Wrocławiu.  

Do protokołu nr 1/2012 z powyższego spotkania, Przemysław G. Barczyński zgłosił 

następujące propozycje i wnioski: 

1. Podjąć działania w kierunku dalszego nadawania tytułów Rzeczoznawcy 

budowlanego przez Polską Izbę Inżynierów Budownictwa (PIIB), która powinna 

konynuować prowadzenie Centralnego Rejestru Rzeczoznawców Budowlanych w 

miejsce  Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego (GINB). 

2. Zgodnie z zatwierdzonym Planem Pracy Komitetu RB i SZ stanowiącym załącznik nr 

1 do powyższgo protokołu z dnia 15.11.2012 r., proponuje się uzgodnić wspólnie z 

PIIB nowelizację „Regulaminu postępowania kwalifikacyjnego w sprawie nadawania 

tytułu rzeczoznawcy budowlanego”, w zakresie wprowadzenia zasady obligatoryjnego 

opiniowania kandydatów przez PZITB. 

3. Wnioskuje się o powołanie Rzeczoznawców do spraw ochrony środowiska, 

działających w razie potrzeby w procesie inwestycyjnym przez analogię do 

dotychczasowych Rzeczoznawców ds. ochrony przeciwpożarowej, sanitarno-

higienicznych oraz bezpieczeństwa i higieny pracy, którzy obecnie współpracują z 

inwestorami i projektantami. 

. 

Komitet Rzeczoznawstwa Budowlanego i Specjalizacji Zawodowej PZITB działa 

obecnie na podstawie Regulaminu zatwierdzonego Uchwałą nr 107/2012 Zarządu Głównego 

PZITB z dnia 13 marca 2012 r. 

Do powyższej Uchwały załączony jest również „Status Rzeczoznawcy Budowlanego PZITB” 

w miejsce dotychczasowego z dnia 23 marca 2004 r. oraz „Instrukcja ustanawiania 

Rzeczoznawców i Specjalistów Budowlanych PZITB”, z których wynika, że obecnie można 

uzyskiwać tytuły Rzeczoznawcy budowlanego PZITB w 14 następujących specjalnościach: 

 

1.  Technologie i materiały budowlane – właściwości i stosowanie; 

2.  Budownictwo ogólne, w tym konstrukcje i ustroje budowlane; 

3.  Konstrukcje betonowe w budownictwie kubaturowym lub inżynierskie; 

4.  Konstrukcje metalowe jak wyżej; 

5.  Konstrukcje drewniane jak wyżej; 

6.  Geotechnika i fundamentowanie (badanie podłoża lub fundamentowanie specjalne); 

7.  Posadowienie i zabezpieczenie budowli na terenach działań górniczych; 

8.  Budowle i konstrukcje poddane obciążeniom dynamicznym; 

9.  Izolowanie i zabezpieczenie budowli m. innymi przeciw korozji oraz od hałasu i drgań; 

10.Organizacja procesu inwestycyjnego; 

11.Ekonomika, ceny i rozliczenia; 

12.Ochrona przeciwpożarowa elementów i obiektów budowlanych; 
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13.Ekologia obiektów budowlanych; 

14.Budownictwo zabytkowe. 

 

Wydawana przez Zarząd Główny PZITB legitymacja Rzeczoznawcy Budowlanego 

PZITB powinna być co 5 lat przedłużana przez macierzysty Oddział Związku, po uzyskaniu 

przez rzeczoznawcę pozytywnej opinii Komisji Rzeczoznawstwa odpowiedniego Oddziału 

PZITB. 

W kolejnym posiedzenia Komitetu Rzeczoznawstwa Budowlanego i Specjalizacji 

Zawodowej PZITB, które odbyło się w dniu 16 maja 2013 r. pod przewodnictwem prof. 

Leonarda Runkiewicza, wziął udział kol. Edmund Przybyłowicz z-ca Przewodniczącego 

Komisji Rzeczoznawstwa i Odznaczeń, a w pozostałych posiedzeniach Komitetu w dniach 1 

grudnia 2014 r., 3 marca i 25 listopada 2015 r. Przemysław Grzegorz Barczyński. 

W trakcie powyższych posiedzeń, członkowie Komitetu zaopiniowali kilkanaście 

wniosków o nadanie tytułu rzeczoznawcy PZITB w odpowiednich specjalizacjach 

zawodowych oraz wzięli udział w oględzinach najważniejszych budów na terenie Warszawy, 

w tym na budowie drugiej linii Metra, wieżowca Warsaw Spire i Dworca Warszawa 

Zachodnia. 

Na posiedzeniu Komitetu w dniu 3 marca 2015 r. prowadzonym przez prof. Leonarda 

Runkiewicza zaproponowano, aby do Regulaminu postępowania kwalifikacyjnego w sprawie 

nadania tytułu rzeczoznawcy budowlanego PIIB, wprowadzić następujące zmiany i 

uzupełnienia sformułowane przez Przemysława G. Barczyńskiego: 

1) Osoby posiadające tytuł Rzeczoznawcy nadany przez właściwe Stowarzyszenie 

Naukowo-Techniczne, otrzymują po uzyskaniu pozytywnej opinii i rekomendacji tego 

Stowarzyszenia tytuł Rzeczoznawcy Budowlanego PIIB (nowe brzmienie § 5). 

2) Osoby, które uzyskały tytuł Rzeczoznawcy Budowlanego z tzw. „Listy Wojewody” 

przed dniem 1 stycznia 1995 r. na okres nieograniczony, powinny zostać nieodpłatnie 

wpisane przez PIIB na listę Rzeczoznawców Budowlanych. 

Natomiast na ostatnim posiedzeniu Komitetu w dniu 25 listopada 2015 r., zostały ogólnie 

omówione przez prof. L. Runkiewicza propozycje zmian w sprawie nowelizacji „Statusu 

Rzeczoznawcy Budowlanego PZITB” (Status) oraz „Regulaminu Komitetu Rzeczoznawcy 

Budowlanego i Specjalizacji Zawodowej PZITB” (Regulamin) i „Instrukcji ustanawiania 

Rzeczoznawców i Specjalistów Budowlanych PZITB” (Instrukcja). 

Powyższe uwagi nadesłało do Sekretariatu ZG PZITB 12 Oddziałów, w tym Oddział w 

Poznaniu reprezentowany w przedmiotowej sprawie przez Przemysława G. Barczyńskiego. 

Powołany przez prof. L. Runkiewicza 4-osobowy zespół został zobowiązany do 

skompletowania i przeanalizowania wszystkich propozycji zmian i uwag poszczególnych 

Oddziałów dotyczących nowelizacji powyższych aktów w postaci „Statusu”, „Regulaminu” i 

„Instrukcji” oraz opracowania projektu nowelizacji  tych aktów w terminie do końca stycznia 

2016 r., a następnie przesłania ich do konsultacji do wszystkich Oddziałów PZITB. 

Kolejne spotkanie Komitetu ma odbyć się w maju 2016 r. 

 Przemysław G. Barczyński pełniąc od kilku lat funkcję Przewodniczącego Zespołu 

Prawno-Regulaminowego WOIIB oraz Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności 

Zawodowej, opiniował kilkanaście projektów i nowelizacji aktów prawnych dotyczących 

różnych dziedzin budownictwa, a w szczególności prawa budowlanego oraz publikował 

artykuły na ten temat w Biuletynie WOIIB. 

W ramach tej działalności opracowana została opinia w stosunku do uwag ZG PZITB w 

sprawie wersji podstawowej projektu Kodeksu Urbanistyczno-Budowlanego z dnia 16 

kwietnia 2014 r., którą za pośrednictwem Sekretariatu Oddziału PZITB w Poznaniu  

przekazano do ZG PZITB. 
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Ponadto Przemysław G. Barczyński wspólnie z kol. Edmundem Przybyłowiczem był 

od 4 lat współorganizatorem w ramach Zespołu ds. Procesów budowlanych WOIIB, 

corocznych Warsztatów szkoleniowych dla Rzeczoznawców budowlanych i PZITB, w trakcie 

których wygłaszali także referaty związane z działalnością rzeczoznawczą. 

Większość członków Komisji Rzeczoznawstwa i Odznaczeń Oddz. PZITB aktywnie 

uczestniczyła w różnych konferencjach naukowo-technicznych, w tym w Konferencjach pt.: 

„Problemy rzeczoznawstwa budowlanego” i „Awarie Budowlane” oraz w Warsztatach 

nadzoru inwestycyjnego i Konferencjach Naukowych dot. Rewitalizacji obszarów 

zurbanizowanych, które były organizowane w Wałczu przez CUTOB-PZITB w Poznaniu. 

W ramach Zespołu Rzeczoznwców przy CUTOB PZITB w Poznaniu członkowie 

Komisji R. i O. oceniali pod względem merytorycznym ekspertyzy i opinie techniczne oraz 

rozstrzygali spory autorów tych opracowań z uczestnikami procesu budowlanego, których one 

dotyczyły.     

   

opracował:  

mgr inż. Przemysław Grzegorz Barczyński 

Przewodniczący Komisji Rzeczoznawstwa i Odznaczeń Oddz. PZITB w Poznaniu 

Poznań, dnia 8 stycznia 2016 r.  

 

 

 


