REGULAMIN UZYSKIWANIA UPRAWNIEŃRZECZOZNAWCY KOSZTORYSOWEGO SKB

W dniu 21 marca 2019 r. uchwałą nr 10/2019 Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczo – Wyborczego
Delegatów i Członków Stowarzyszenia Kosztorysantów Budowlanych przyjęto REGULAMINUZYSKIWANIA
UPRAWNIEŃ RZECZOZNAWCY KOSZTORYSOWEGO SKB NASTĘPUJĄCEJ TREŚCI:
1. O uprawnienia RZECZOZNAWCY KOSZTORYSOWEGO Stowarzyszenia Kosztorysantów Budowlanych, mogą
się ubiegać członkowie SKB z dwuletnim stażem, którzy spełniają poniższe wymagania:
1.1. Ukończyli:
 co najmniej studia inżynierskie w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym, na kierunkach:
architektura, budownictwo, inżynieria środowiska, energetyka lub pokrewnych i mają 3 lata
praktyki w zawodzie kosztorysanta lub
 ukończyli średnią szkołę techniczną na kierunkach jak w pkt.1.1 i mają 5 lat praktyki
w zawodzie kosztorysanta lub
 ukończyli studia lub średnią szkołę na innych kierunkach niż wymienione w pkt1.1 i mają 10
lat praktyki w zawodzie kosztorysanta.
1.2. Zdali z wynikiem pozytywnym egzamin przed Komisją Egzaminacyjną.
2. Postępowanie kwalifikacyjne
2.1. Kandydat na rzeczoznawcę składa w Zarządzie SKB stosowny wniosek zaopiniowany przez Zarząd SKB, Zarząd
Oddziału lub Koła.
2.2. Do wniosku kandydat załącza:








wypełniony kwestionariusz osobowy,
kserokopie wymienionych w pkt.1.1 dyplomów, świadectw potwierdzone przez przewodniczących
Kół, Oddziałów lub Zarząd SKB,
oświadczenie o odbytej praktyce w zawodzie kosztorysanta z okresu wymaganego
w niniejszym regulaminie, zawierające listę wykonanych prac, z okresu odpowiadającego
określonym w pkt.1 kwalifikacjom formalnym, potwierdzone własnoręcznym podpisem,
opracowany osobiście kosztorys inwestorski dla zamówienia publicznego, sporządzony
w sposób zgodny z obowiązującymi w danym okresie przepisami i inny rodzaj kosztorysu (w formie
drukowanej i elektronicznej w formacie *.pdf oraz w formacie oryginalnym, w którym był
opracowany kosztorys lub w innym formacie uzgodnionym indywidualnie z Komisją
Kwalifikacyjną),
2 zdjęcia do legitymacji,
dowód wpłaty na konto SKB opłaty manipulacyjnej, w wysokości określonej przez Zarząd SKB.

2.3. Dokumenty złożone przez kandydata na rzeczoznawcę, bada Komisja Kwalifikacyjna Rzeczoznawców
Kosztorysowych SKB, wydaje oświadczenie na piśmie, w którym kwalifikuje kandydata do uzyskania
uprawnień Rzeczoznawcy Kosztorysowego SKB.
2.4. Warunkiem uzyskania uprawnienia na Rzeczoznawcę Kosztorysowego SKB jest pozytywny wynik egzaminu
przed Komisją Egzaminacyjną.

3. Przyznanie uprawnień Rzeczoznawcy Kosztorysowego SKB do wykonywania czynności Rzeczoznawcy
Kosztorysowego
3.1. Kandydat nabywa uprawnienia na Rzeczoznawcę Kosztorysowego SKB po uzyskaniu pozytywnego wyniku
egzaminu.
3.2. Uprawnienia Rzeczoznawcy Kosztorysowego SKB, nadaje kandydatowi Zarząd SKB stosowną uchwałą tylko
na wniosek Komisji Kwalifikacyjnej Rzeczoznawców Kosztorysowych SKB.
3.3. Podstawę do podjęcia i wykonywania czynności Rzeczoznawcy Kosztorysowego SKB stanowi wpis do
rejestru Rzeczoznawców Kosztorysowych SKB, który jest udostępniony do publicznej wiadomości na
stronie internetowej Stowarzyszenia.
3.4. Legitymacja Rzeczoznawcy Kosztorysowego SKB wraz z pieczątką, jest przekazywana przez Zarząd SKB
zainteresowanemu, drogą pocztową lub po uzgodnieniu terminu osobistego odbioru w siedzibie Zarządu.
3.5. Regulamin obowiązuje od dnia 22.03.2019 r.
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