
Załącznik Nr 5 do regulaminu postępowania kwalifikacyjnego w sprawie nadawania tytułu 
rzeczoznawcy budowlanego 

PROTOKÓŁ NR …………..

Specjalistycznego Zespołu Kwalifikacyjnego Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej 

w ……………………….sporządzony w dniu……………………

w sprawie nadania tytułu rzeczoznawcy budowlanego

Pani/Panu …………………………………………

zamieszkałej/zamieszkałemu w ……………………………………………………………

1. Specjalistyczny Zespół Kwalifikacyjny w składzie:

1. Przewodniczący Zespołu………………………………………

2. Członek Zespołu……………………………………………….

3. Członek Zespołu……………………………………………….

4. Sekretarz Zespołu………………………………………………

2. Wnioskodawca



Pan/Pani………………………………………………………..

wnosi o nadanie tytułu rzeczoznawcy budowlanego w specjalności……………………………

…………………………………………………………………………………………………...

obejmującej……………………………………………………………………………………...

w zakresie ………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………...

na okres ważności 

…………………………………………………………………………………………………...

3. Wnioskodawca legitymuje się posiadaniem uprawnień budowlanych w specjalności 
………………………………………………………………………………………………….

obejmującej……………………………………………………………………………………..

w zakresie………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………...

4.  Specjalistyczny Zespół Kwalifikacyjny Okręgowej Komisji  Kwalifikacyjnej kierując

się wymaganiami art. 8b ustawy o samorządach zawodowych oraz § 4 regulaminu dokonał

analizy dokumentów złożonych przez wnioskodawcę.  W szczególności przeanalizowano

sprawy:

4.1. Korzystania przez wnioskodawcę w pełni z praw publicznych.

4.2. Posiadania przez wnioskodawcę wymaganego tytułu zawodowego.

4.3. Posiadania przez wnioskodawcę wymaganych uprawnień budowlanych.

4.4.Wymaganej  od  wnioskodawcy  co  najmniej  dziesięcioletniej  praktyki  zawodowej

w zakresie objętym wnioskowanym rzeczoznawstwem.

4.5.Wymaganego  od  wnioskodawcy  znaczącego  dorobku  praktycznego  w zakresie



objętym wnioskowanym rzeczoznawstwem.

4.6.Udokumentowanego  przez  wnioskodawcę  pogłębienia  i  wzbogacenia  wiedzy

i umiejętności zawodowych w zakresie objętym wnioskowanym rzeczoznawstwem,

jak np.:

 Dokształcenie dodatkowe:
a) studia podyplomowe 
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
b) kursy specjalistyczne: 
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
c) udział w konferencjach naukowo-technicznych: ………..
……………………………………………………………………………….
………………….……………………….……………………………………………
d) sposób pozyskiwania informacji technicznych (czasopisma i literatura techniczna,
strony internetowe): 
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………..

 Działalność w zakresie opracowania ocen, ekspertyz i opinii technicznych:
a)  samodzielne  sporządzanie  ocen,  ekspertyz  i  opinii  technicznych  (do  wglądu)

……………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………

b) współudział w zespołach rzeczoznawców………………………………………….
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………

 Osiągnięcia zawodowe:
a) nagrody, dyplomy (do wglądu)…………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………
b) publikacje (do wglądu)……………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………
c) patenty i wzory użytkowe (do wglądu)…………………………………………….
…………………………………………………………………………………………
d) specjalne wyróżnienia: 
…………………………………………………………………...................................
…………………………………………………………………………………………
e) odznaczenia zawodowe i państwowe: 
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………….

Na podstawie wyników analizy przedstawionych dokumentów oraz na podstawie rozmowy

przeprowadzonej  z  wnioskodawcą  Specjalistyczny  Zespół  Kwalifikacyjny  Okręgowej

Komisji Kwalifikacyjnej wnioskuje aby 

Pani/Panu................................................................................................................................

nadać/nie nadać tytuł rzeczoznawcy budowlanego w specjalności



.................................................................................................................................................

obejmującej  ..........................................................................................................................

w  zakresie

………................................................................................................................. ...................

.................................................................................................................................................

..............................................................................................................................

na okres ważności …………………………………………………………………………..

Na tym protokół przyjęto i podpisano

1.1. ...................................................

1.2. ...................................................

1.3. ...................................................

1.4. ...................................................


