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                                                                                       Poznań, dnia 15.01.2016 r. 

Uwagi dotyczące projektu nowelizacji Statusu  

Rzeczoznawcy Budowlanego PZITB (Status) oraz Instrukcji  

ustanawiania rzeczoznawców i specjalistów budowlanych  PZITB (Instrukcja) 

(wersja uzupełniona o uzasadnienia proponowanych zmian z 01.06.2015 r.) 

 

Powyższy projekt nowelizacji „Statusu” i „Instrukcji” został przekazany  do 

wszystkich Oddziałów PZITB przez Przewodniczącego Komitetu Rzeczoznawstwa 

Budowlanego i Specjalizacji Zawodowej PZITB prof. Leonarda Runkiewicza, z prośbą o 

ustosunkowanie się do zaproponowanych zmian i sformułowanie własnych uwag w sprawie 

nowelizacji tych dotychczas obowiązujących aktów dotyczących rzeczoznawców i 

specjalistów budowlanych PZITB.  

Uwagi i zmiany zaproponowane przez Przemysława Grzegorza Barczyńskiego są 

następujące: 

1) Zmienić w Statusie tytuł punktu 9. Spis specjalności rzeczoznawczych PZITB w  

    obszarze działania, 

    poprzez wykreślenie wyrazu: „w obszarze działania”. 

    Po dokonaniu powyższej korekty, tytuł punktu 9 Statusu powinien brzmieć: 

    „9. Spis specjalności rzeczoznawczych PZITB”  

Uzasadnienie: 

Wyrazy „w obszarze działania” są zbędne w tytule punktu 9 Statusu. 

  

2) Zmienić dotychczasowe nazwy specjalności wg spisu w poz. 9 Statusu, w następujący 

    sposób: 

    1.  Technologie oraz materiały i wyroby budowlane 

    2.  Konstrukcje budowlane 

         2.1. Konstrukcje żelbetowe 

         2.2. Konstrukcje metalowe 

         2.3. Konstrukcje murowe i drewniane 

         2.4. Konstrukcje inżynierskie 

    3.  Roboty ogólnobudowlane i wykończeniowe 

         3.1. Izolacje wodochronne i termiczne 

         3.2. Zabezpieczanie przeciw korozji 

         3.3. Ochrona przed hałasem i drganiami 
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    4.  Geotechnika i fundamentowanie 

         4.1. Badania geologiczno-inżynierskie podłoża oraz wytyczne posadowienia 

                obiektów budowlanych 

         4.2. Fundamentowanie specjalne: pale, studnie, kesony, ściany szczelinowe i inne 

    5.  Posadowienie i zabezpieczenie obiektów budowlanych na terenach działań 

         górniczych 

    6.  Budowle i konstrukcje poddane obciążeniom dynamicznym 

    7.  Organizacja procesu inwestycyjnego 

    8.  Ochrona przeciwpożarowa elementów i obiektów budowlanych 

    9. Ekologia obiektów budowlanych 

   10. Budownictwo zabytkowe 

   11.  Ekonomika, ceny i rozliczenia oraz kosztorysowanie robót budowlanych. 

Uzasadnienie: 

Zaproponowany wyżej Katalog specjalności PZITB został dostosowany w możliwym 

zakresie, do atualnie obowiązujących w ustawie Prawo budowlane specjalności w jakich 

udzielane są uprawnienia budowlane oraz do wykazu specjalizacji techniczno-budowlanych 

wyodrębnionych w pwyższych specjalnościach budowlanych. 

 

3) Zamienić poszczególne wytłuszczone punkty Statusu na paragrafy. 

Uzasadnienie: 

Zgodnie z przyjętą powszechnie praktyką prawniczą przy konstruowaniu Statusów, Statutów i 

Regulaminów, symbole w postaci paragrafów stosuje się do oznaczania poszczególnych 

przepisów.  

 

4) Proponuje się zwolnić członka PZITB ubiegającego się o nadanie tytułu rzeczoznawcy 

    Budowlanego PZITB, z obowiązku uzyskania opinii dwóch rzeczoznawców budowlanych 

    PZITB odpowiedniej specjalności. 

Uzasadnienie: 

Zgodnie z przepisami „Instrukcji ustanawiania rzeczoznawców i specjalistów budowlanych 

PZITB”, wnioski członków PZITB ubiegających się o tytuł rzeczoznawcy lub specjalisty 

budowlanego PZITB, muszą mieć pozytywną opinię Oddziałowej Komisji Kwalifikacyjnej 

ds. Rzeczoznawstwa w postaci protokołu oceny kwalifikacyjnej, a w Komitecie 

Rzeczoznawstwa i Specjalizacji Zawodowej PZITB każdy wniosek rozpatrywany jest na 
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plenarnych posiedzeniach, z uwzględnieniem dwu pisemnych recenzji opracowanych przez 

rzeczoznawców budowlanych odpowiedniej specjalności. 

Ponadto zgodnie z przepisem § 4 ust. 2 „Regulaminu postępowania kwalifikacyjnego w 

sprawie nadawania tytułu rzeczoznawcy budowlanego”, od członka właściwej Izby 

samorządu zawodowego ubiegającego się o nadanie tego tytułu, nie wymaga się uzyskania 

żadnych opinii rzeczoznawców budowlanych odpowiedniej specjalności.   

             opracował:  

             Przemysław Grzegorz Barczyński - Oddział PZITB w Poznaniu 

             członek Komitetu Rzeczoznawstwa Budowlanego i Specjalizacji Zawodowej PZITB 

 

 

 

 

 


