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XV Konferencja Naukowo-Techniczna „Warsztat Pracy
Rzeczoznawcy Budowlanego”, zorganizowana przez Polski
Związek Inżynierów i Techników Budownictwa (PZITB)
Oddział Kielce oraz Wydział Budownictwa i Architektury
Politechniki Świętokrzyskiej, odbyła się 9–11 maja 2018 r.
tradycyjnie w Cedzynie k. Kielc. Patronat honorowy nad kon-
ferencją objęły następujące urzędy, instytucje i organizacje:
Główny Urząd Nadzoru Budowlanego; Świętokrzyski Urząd
Wojewódzki; Urząd Marszałkowski Województwa Święto-
krzyskiego; Instytut Techniki Budowlanej; Polska Izba Inży-
nierów Budownictwa, Okręgowe Izby Inżynierów Budownic-
twa: Mazowiecka, Małopolska, Śląska i Świętokrzyska; Zarząd
Główny Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budow-
nictwa oraz Politechnika Świętokrzyska.

Celem konferencji (organizowanej nieprzerwanie od 1985 r.)
było doskonalenie rzeczoznawców budowlanych oraz pogłębia-
nie wiedzy kandydatów na rzeczoznawców. Uczestniczyło
w niej przeszło 200 osób z wyższych uczelni, ośrodków nauko-
wo-badawczych, firm projektowych, Okręgowych Izb
Inżynierów Budownictwa i oddziałów PZITB, firm wykonaw-
czych oraz rzeczoznawców działających w firmach specjali-
stycznych. W wybranych sesjach uczestniczyli również stu-
denci i doktoranci Wydziału Budownictwa i Architektury Po-
litechniki Świętokrzyskiej.

Podczas obrad zaprezentowano 32 referaty w dziewięciu se-
sjach tematycznych, z których jedna poświęcona była trady-
cyjnie zagadnieniom prawnym związanym z działalnością rze-
czoznawcy budowlanego, pięć sesji poświęcono zasadom wy-
konywania ekspertyz budowlanych, a trzy sesje obejmowały
tematykę rozwiązywania problemów w budownictwie.

Problemy omawiane w referatach oraz podczas dysku-
sji to m.in.:

● zasady wykonywania ekspertyz budowlanych, w tym:
geotechnicznych z uwzględnieniem budynków w zabudowie
miejskiej; fundamentów z uwzględnieniem fundamentów głę-
bokich; konstrukcji: stalowych, żelbetowych i drewnianych;
obiektów zabytkowych; obiektów hydrotechnicznych po po-
wodziach; lekkich przegród zewnętrznych; konstrukcji prze-
kryć dachowych;

● zasady wykonywania dokumentacji: ekspertyz, audytów
energetycznych, oceny technicznej budynków z wielkiej pły-
ty oraz ekspertyz mykologicznych obiektów budowlanych:

● wykorzystanie testu statycznego pala do prognozy osiada-
nia, mobilizacji podstaw i pobocznicy; ustalenie przyczyn spę-
kania posadzki marmurowej; diagnostyka elementów betono-
wych po pożarze; zastosowanie sufitów podwieszonych o okre-
ślonej odporności ogniowej; nowe rozwiązania stropów ze-
spolonych typu „slim floor”; posadowienie obiektów w skom-
plikowanych warunkach gruntowych; ocena stanu techniczne-
go obiektów budowlanych przewidzianych do rozbiórki.

XV Konferencja Naukowo-Techniczna „Warsztat Pracy
Rzeczoznawcy Budowlanego” odbyła się w szczególnym okre-
sie zmian w zakresie uwarunkowań prawnych dotyczących
rzeczoznawstwa budowlanego. Zmiany te zostały zapoczątko-
wane Ustawą o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektó-
rych zawodów regulowanych, która zmieniła ustawę Prawo bu-
dowlane, eliminując z niej zapis dotyczący rzeczoznawstwa
budowlanego jako samodzielnej funkcji technicznej. Z tego po-
wodu poruszono również sprawy dotyczące m.in.:

■ niedostatecznego umocowania i zakresu działania rzeczo-
znawcy budowlanego w Prawie budowlanym oraz w rozporzą-
dzeniach i innych przepisach;

■ ujednolicenia nazewnictwa i zakresu opracowań rzeczo-
znawczych;

■ konieczności podniesienia poziomu opracowań rzeczo-
znawców i biegłych sądowych oraz dokształcania rzeczoznaw-
ców budowlanych; potrzeby kontroli realizacji wniosków i za-
leceń podawanych w ekspertyzach i opiniach.

Natomiast wśród problemów technicznych wskazano
na potrzebę:

– stosowania odpowiednich metod badawczych i analitycz-
nych w diagnostyce konstrukcji budowlanych;

– angażowania i współpracy odpowiednich specjalistów
(rzeczoznawców) do rozwiązywania problemów technicznych
wchodzących w zakres ocenianych obiektów budowlanych;

– stosowania nowoczesnych technik i technologii napraw, re-
montów i wzmocnień obiektów budowlanych;

– wykonywania opinii technicznych obiektów przeznaczo-
nych do rozbiórki z uwzględnieniem obiektów sąsiadujących.
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