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Z praktyki rzeczoznawcy w "bereciku z antenką" 
 

      

     Otrzymałem od kolegi parkieciarza tekst ekspertyzy (opinii) do przemyślenia…..  

Zacytuję kilka fragmentów: 

     „….W wyniku przeprowadzonych czynności proceduralnych, zobowiązałem się wykonać ekspertyzę 

techniczną jakości, przeprowadzonych u Pana prac przez ekipę parkieciarzy, jako zaprzysiężony 

rzeczoznawca z zakresu-stolarstwo. I tak stwierdzam jak niżej: 

Przedmiot oceny  

Przedmiotem, dokonanej metodą organoleptyczną, szczegółowej oceny technicznej aktualnego na dzień 

……..stanu prac, jest ułożony z typowej klepki dębowej parkiet w pokoju dziennym; na parterze, 

natomiast w pozostałej części parteru oraz na piętrze, posadzki w tzw. jodełkę oraz dwa biegi schodów 

prostych (obłożone masywem z tego samego gat. drewna), podest (tzw. spocznik), tralki i poręcz.  

Parkiet, posadzki i kompleks schodowy zostały pomalowane lakierem transparentnym, bezbarwnym, 

prawdopodobnie (mam nadzieję) wodoodpornym acrylowym. Ułożone podłogi nie zostały obłożone 

listwami przypodłogowymi ani np. cokołami. 

Stan faktyczny  

W toku dalszych oględzin dokonanych również metodą organoleptyczną, stwierdziłem następujące 

odchylenia i wady wykonawczo-montażowe, niedopuszczalne przez żadne obowiązujące normy,  

ani też w żadnym kwalifikowanym (profesjonalnym) wykonawstwie oraz odstępstwa od ustaleń z Panem; 

i tak: 

1. Widoczne, nienaturalne przebarwienia drewna, mimo prób ich usunięcia, 

2. Szlifowanie nieprofesjonalne z widocznymi zagubieniami równości płaszczyzn, ujawnionymi  

przez refleksy świetlne (obserwacja pod słońce) 

3. Widoczne wgłębienia po usuwanych plamach i przebarwieniach, 

4. Brak listew, lub cokołów przypodłogowych, 

5. Zbyt cienka warstwa nałożonego lakieru, 

6. Klepki wykonane z dwóch rodzajów dębu: szypułkowego (kwiecistego) i bezszypułkowego.  

W założeniu wykonawstwa klepki I-szej klasy jakości jest szczególnie niedopuszczalne! 

7. Zaobserwowano pierwsze oznaki tzw. łódkowania 

8. Malowanie w wielu miejscach z gruzełkami i pęcherzami. Prawdopodobnie brak operacji 

międzyszlifowań….. 

Wnioski 

W ocenianym przypadku mamy wykonawców, którym nie można zarzucić braku odpowiedniego zaplecza 

technicznego…… 

……. Niestety malowania, szlifowania i kompozycji układanych klepek…..firma musi się jeszcze 

nauczyć!.... 

…..Pozostałe wymienione wady starałem się komentować w momencie ich określenia… 

Konkluzja 

Mechaniczne niemalże bez widocznych błędów, a jednak ze względu na całkowitą wręcz ignorancję 

polegającą na lekceważeniu wszystkich niemalże pozycji technologicznych, precyzji, realizacji ustaleń  

i wreszcie zasad uczciwego wykonawstwa powodują, że zamówioną przez Pana usługę całkowicie 

odrzucam…… 

………….Moim zdaniem już rozpoczął się, wskazany wyżej, proces tzw. łódkowania; to może oznaczać, 

że ani klepka, ani podłoże betonowe nie miały odpowiednich wilgotności w momencie przystąpienia  

do prac ekipy parkieciarzy! A pan mi nie przedstawił podpisanego obustronnie protokółu z badań 

wilgotności obu wspomnianych płaszczyzn…… 

Na tym opinię zakończono i podpisano!  

Rzeczoznawca Izby…. Inż………….”  

Koniec cytatu. 

 

     Jest to tekst najprawdopodobniej pisany na zamówienie inwestora, pod założoną z góry tezę, że praca 

jest totalnie sknocona….i na pewno ma na celu solidne postraszenie wykonawcy. Nie podlega żadnej 

kwestii, że praca powinna być wykonana bardzo starannie, z zachowaniem wszelkich reguł i zasad 
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zawodu parkieciarza. Nie miałem szansy oglądać wykonanej pracy i nie chcę jej oceniać, aczkolwiek 

wygląda na źle wykonaną. 

Skupię się na ocenie opinii, inż. rzeczoznawcy…a zarazem, biegłego sądowego przy jednym z Sądów 

Okręgowych. 

Na pewno nie jest to ekspertyza, jest to tekst w zasadzie kabaretowy i może być świetnie wykorzystany 

do tego celu. Rozróżnienie dębu szypułkowego, od bezszypułkowego w deszczułce parkietowej jest,  

jak twierdzą drzewiarze, niewykonalne, a już robienie wady z występujących obok siebie deszczułek 

różnych dębów – szypułkowego i bezszypułkowego zakrawa na jakiś obłęd. A zatem trochę 

encyklopedycznych informacji z „Wilkipedii”: 

 Dąb szypułkowy występuje na nizinach, a w obszary górskie wkracza zwykle dolinami. Dobrze znosi 

okresowe zalewanie, jest drzewem światłolubnym, ale jako młode drzewo dobrze znosi zacienienie 

boczne. Preferuje gleby świeże, głębokie, żyzne i wilgotne, są to gliny lekkie, średnie i iły. Rośnie na 

glebach brunatnych i płowych. Niektóre dęby w Puszczy Białowieskiej osiągają wysokość 43 m (pierśnica 

do 3m) i są uważane za jedne z najwyższych przedstawicieli swego gatunku. W południowej Polsce 

występuje do wysokości 400 – 500 m n.p.m. powyżej spotkać można tylko pojedyncze okazy – na dużych 

wysokościach skarłowaciałe. 

 Dąb bezszypułkowy rośnie na siedliskach uboższych i bardziej suchych niż jego krewniak, jest także 

bardziej ciepłolubny. Kwitnie około dwa tygodnie później niż dąb szypułkowy. Kwiaty męskie są zebrane 

w zielonkawe, zwisające kotki, a kwiaty żeńskie siedzące, znajdują się tuż przy pędzie. Z nich rozwijają 

się owoce - żołędzie, skupione po 3-7 sztuk. Są one cennym pokarmem dla wielu ssaków i ptaków.  

Dąb bezszypułkowy występuje głównie w borach mieszanych lub tworzy dąbrowy. Lubi gleby lekkie, 

kamieniste lub gliniaste. Jest ważnym drzewem leśnym na pogórzu i w niższych położeniach górskich. 

Na niżu i w lasach łęgowych może być zastępowany przez dęba szypułkowego. 

Liście dębu bezszypułkowego ułożone są na pędzie skrętolegle. W zarysie są jajowato wydłużone,  

na szczycie okrągławe, podstawa liści klinowato zwężona. Ogonki są dłuższe niż u dębu szypułkowego,  

a unerwienie liścia dochodzi tylko do klap. W stanie bezlistnym rozpoznajemy ten gatunek po długim 

prostym pniu sięgającym daleko w głąb korony. 

Ponieważ biegły używa języka „naukowego” przytaczam definicję metody organoleptycznej:  

Metoda organoleptyczna jest metodą bazująca na zmysłach wzrokowym, węchowym, smakowym, 

dotykowym i jest dokonywana dzięki odbieranym wrażeniom. 

Opisana metoda jest jedną z wielu, jakie powinno się stosować w tym kontekście. Bardzo ważna jest 

wrażliwość, dociekliwość i spostrzegawczość. Ale przysłowiowe szkiełko, czyli kilka podstawowych 

przyrządów, które zbliżyłyby nas do prawdy, jest konieczne.  

Nie można określić przyczyny tzw. łódkowania bez pomiaru podstawowych parametrów, takich jak 

wilgotność i temperatura pomieszczenia, wilgotność i temperatura parkietu, wilgotność i temperatura 

podkładu. Badań tych nie wykonano(!).  

Zapytano w konkluzji o ”… podpisany obustronnie protokół z badań wilgotności obu wspomnianych 

płaszczyzn…” Protokół to jest oczywiście, część prawdy. Protokół oceny podłoża, pomiary wilgotności 

parkietu, opisanie jego klasy, warunki, jakie panowały w pomieszczeniu, temperatura, wilgotność  

- to składowe ekspertyzy bardzo ważne, ponieważ dają konkretny materiał porównawczy, na podstawie, 

którego możemy dokonać wstępnej analizy przyczyny zdarzenia. Dlatego nie wystarczy zapytać  

o protokół, ale koniecznie trzeba dokonać wszystkich pomiarów w dniu oględzin.  

 

     Z całego serca życzę kolegom, aby w pracy nie mieli żadnych kłopotów i reklamacji, a jeżeli już się 

przydarzą, to życzę, bardziej doświadczonego i kompetentnego rzeczoznawcy. 

 

 

Aleksander Kalinowski 

 

 

 

Artykuł został opublikowany w numerze 4/2007 "Profesjonalny Parkiet"  

 

 

 

 

 

 


