Uchwała nr o - 09 _ lV_2015
Krajowej Rady lzbyArchitektów RP

'0""::::.::-'o'u'
zmiany Regulaminu postępowania kwalifikacyjnego w sp€wach nadawania uprawnień
budowlanych w specialności architektonicznej pŻyjętego
uchwałą nr o - 38 - lV - 2014 z dnia 16 pażdziefiika 20'14l. z późniejszymi zmianami

Na podstawie ań' 33 pkt 6 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r' o samoŻądach zawodowych
architektów oraz inżynieróW budownictwa (Dz' U' 2014' 1946 tj'), dalej jako 'Ustawa
samoŻądowa', Krajowa Rada lARP uchwala co następuje:

s1
W Reoulaminie postępowania kwalifikacyjnego w sprawach nadawania uprawnień budowlanych
_ 2014 z dnia 16 paŹdziernika
W specjalności architektonicznej pżyjętego Uchwałą nr o - 38'lV

2014l7 p zm'' wplowadŻa sie aastepulące zmiany'
1' s 4 ust.7 pkt4 olŹymuje b7mienie:
,,niezwłocznego zgłaszania pozostałym członkom komisji egzaminacyjnej''

a)

b)

z

osobą ubiegającą się o nadanie
uprawnień W stosunku pokrewieńst\^/a lub powinowacMa, bezpośredniej
zależnościsłużbowej lub nadzorowania co najmniej W częŚci praktykl
odbytej pęez wnioskodawcę;
swoiego uczestnictwa, jako wykładowcy lub organizatora, We Wszelkich
szkoleniach przygotowujących do egzaminu, co najmniej w oklesie.oku,
stwierdzenia faktu pozostawania

poprzedŻajacego telmin egzaminu'

2.

S 5

ust.3 otrzymuje brzmienie:

,,Praktyka zawodowa pŻy projektowaniu powinna polegać na bezpośrednim
i zgodnym z regulacjami Wewnętrznymi lzby Architektów RP uczestnictlvie W ptacach
projektowych przy spolządzaniu projektóW budowlanych oraz spełniać pozostałe wymogi

lozpolządzenia Ministra lnfrastluktury i Rozwoju' Między innymi' jako praktykę
projekłową zalicza się cŻynnościpolegające na: wykonaniu inwentaryzacji, udziale
w projektowaniu koncepcji architektonicznej lub wykonaniu inńych opracowań
projektowych popftedzających prcjekt budowlany - pod warunkiem, źe czynności
te bezpośrednio związane są z wykonywanień na ich podstawie praktyki przy
spolządzaniu projektu budowlanego i nie pfŻekraczają łącŻnie 20 procent czasu
odbytei praktyki' Różnorodnośćtematyczna' stopień złożonościopracowań
projektowych

olaz zakles Wykonywanych czynności decydują o uŻnaniu plaktyki za

odpowiednią'
S 5 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

,'Praktyka zawodowa na budowie powinna polegać na pełnieniu funkcji technicznej pŻy

Wykon}rraniu robót budowlanych

zapoznanie się

z

o

różnorodnym charakterze' pozwalających na

możliwie pełnym cyklem realiŻacji inwestycji oraz warunkami
bezpieczeństlva ihigieny pracy W budownichłie, W szczegÓlności przy Wznoszeniu
budynkL] lub jego części oraz powinna spełniać pozostałe Wymogj rozporządzenia

i Rozwoju' Pełnlenie funkcji technicznej pPy wykońywaniu
robót budowlanych w ramach pfaktyki zawodowej polega rniędzy innymi na
wykonywaniu czynnościasystenta: kierownika budow lub kierownika robót
Ministra lnfrastruktury

architektonicznych, kierownika robót konstfukcyjno - budowlanych jak również
inspektola nadzoru inwestorskiego lub projektanta sprawującego ńadzór autorski
na budowie.

3.

S 5 ust. 7 otEymuje brzmienie:

,,Praktyka zawodowa, o której mowa w ust' 3' 4 i 5 wymaga pohłierdzenia przez osobę

posiadającą odpowiednie uprawnienia budowlane iwpisaną na listę czynnych członków

samorządu zawodowego architektów lub inźynierów budownictwa przez cały okleŚ

tlwania pfuktyki zawodowej- Plzez odpowiednie uprawnienia budowlane naleźy
fozumieć uprawnienia odpowiadające swym rodzajem i zakfesefi uprawnieniom, o
nadanie których ubiega się wnioskodawca w postępowaniu kwalifikacyjnym, z
zastrżeżeniem, iż osoba potwierdzająca fakt odbycia praktyki projektowej powinna
posiadać uprawnienia w specjalności architektonicznej, natomiast osoba
potwierdzająca fakt odbycia praktyki na budowie - uprawnienia w specialności
4.

architektonicznej lub konstrukcyjno - budowlanei."
W ŻałącŻniku nr 15 do Regulaminu pkt 2 WŻoru decyzji otrzymuje brzmienie:

,,proiekowanie budynków o kubaturze do 1000 m3 w zabudowie Żagrodowej
Iub na terenie zabudowy zagrodowej"
s2
jednolity
Regulaminu Wprowadzonego uchwałą nl o
Przyjmuje się tekst

-

38 _

lv - 2014 z dnia

16 paŹdziernika 2014 l z p' Zm. W sprawie Wplowadzenia Regulaminu postępowania
kwalifikacyjnego w sprawach nadawania uprawnień budowlanych W specjalności
architektonicznej' W brzmieniu uwzględniającym treśćzmian pŻyjętych niniejszą uchwałą KRlA

RP

s3
Uchwała wchodŻi

W

życie z dniem podjęcia

Vttu-ąrą 6n,nb'5.---

Ryszard Grudb, Architekt IARP

Prezes Krajowej Rady

Ktzysztof Ozimek, Arch

IARP

Sekretarz Krajowej Rady

UZASADNIENIE

[/ając na uwadze' iż kwalifikacje na uprawnienia budowlane W specjalności
architektonicznej zgodnie z decyzją Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej lozpoczynają się w lzbie
ArchitektóW RP z dniem 12 marca 2015 loku (data zakończenia pŹyjmowania WnioskóW o
pŻeprowadzenie postępowania)' koniecznym jest upżednie wprowadzenie niezbędnych korekt

do regulaminu postepowan'a kwalifikacyjnego ŻWiązanych z etapem kwalifikowania' Problemy'
które zgłaszali do Krajowej Rady członkowie okręgowych komisji kwalifikacyjnych po zimowej

sesji egzaminacyjnej, zw|ązane

z

przedmiotowym etapem postępowania' skupiały się przede

wsŻystkim na braku doprecyzowania jakie funkcje techniczne na budowie można za|iczyć do
praktyki Żawodowej'

Kąowa Rada w tej

materii, zgodnie

z

propozycjami izb okręgowych'

doprecyzowuje' aby W szczególności były to czynnoŚci asystenta: kierownika budowy lub

asystenta kierownika robót architektonicznych lub konstrukcyjno-bL]dowlanych' inspektora
nadzoru inwestorskiego lub projektanta sprawującego nadzór autorski na budowie' Również
kwalifikowanie w lamach praktyki projektowej spotykało się z niepewnością okręgowych komisji
kwalifikacyjnych, w szczególności czy można pozytylvnje kwalifikować spożądŻenie koncepcji
architektonicznej lub inwentaryŻacji' Niniejsza uchwała ujednolica zakres oceny w tym zakresie'
Warunkując jednocześnie aby czynnoścl te poprzedzały uczestnich'o praktykanta przy wykonaniu

na ich podstawie projektu budowlanego

ozz

nie plzeklaczaw łącznie 20 procent praktyki

zawodowej' To udział W sporządzeniu projektu budowlanego Świadczy o wiedzy technicznej
kandydata do uplawnień' dlatego czynności popŻedzające muszą być

z

nim beŻpośrednio

powiązane. Zgłoszono róWnież problem dotyczący rozumienia pojęcia
uprawnienia
''odpowiednie
budowlane"' Definicję W tym zaklesie proponuje się w s 5 ust' 7' Doprecyzowano lównież' iż

osoba potlvjerdzająca praktykę zawodową powinna być czynnym członkiem samorŻądu
zawodowego plzez cal\! okres tMania praktyki' Dodatkowo uzupełniono także lukę w
Regulaminie polegającą na tym' że do tej pory przesłanki wyłączjące członka komisji
egzaminacyjnej zgłaszane były Przewodniczącemu komisji' Brak było regulacji koml] natomiast
sam Przewodniczący powinien zgłosić taką okoliczność' gdyby jego dotyczyła' Wskazano Żatem,

że W każdym pEypadku przyczyny wyłączenia na|eży zgtaszać pozostałym członkom komisji
egzaminacyjnej' Doprecyzowano także rekomendowany Wzór załącznika ff 15'

