
Uchwała nr o.38.IV-2014

Krajowej Rady Izby Architektów RP

z dnia 16 paźł|ziernika 20|'4 r.

w sprawie wprowadzenia

Regulaminu postępowania kwalifikacyjnego w sprawach nadawania uprawnień

budowlanych w specj alności architektonicznej

na podstawie art. 33 pkt 6) ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych

architektów oraz inŻynierów budownictwa (tj. DzU , z 2013 t, poz, 932 z późn, zm.), uchwala siĘ co

następuje:

$1
1. Wprowadza się Regulamin postępowania kwalifikacyjnego w sprawach nadawania uprawnień

budowlanych w specjalności architektonicznej wraz z zatącznikarri, stanowiącymi jego

integralną częśÓ.

2. Treśó Regulaminu, o którym mowa w ust. 1, stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

3. Traci moc obowipującą uchwała Krajowej Rady IARP nr o-34- III- 201I z dnia 7 września

2011 roku zpóźn. zm. w sprawie wprowadzenia regulaminu postępowania kwalifikacyjnego w

sprawach nadawania uprawnień budowlanych w specjalności architektonicznej do

proj ektowania b ez o graniczeń.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

1 . ,

Ytąwrrllą a,n,^,{y
Ryszard Gruda,'architekt IARP Krzysztof Ozimek, architekt IARP

Sekretarz Krajowej Rady IARPPrezes Krajowej Rady IARP

Uchwałę otrzymują:

1) Minister Infrastruktury i Rozwoju

2) okręgowe Rady Izby Architektów RP

3) ala

$2
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Załącznik do uchwały nr o-3&lV.2014
kajowej Rady lzby Architel<tów RP

z dnia 16 paździemika 2014 r.
- tekst jednolity, ze zm. O42-lV-2014

REGULAMIN
postępowan ia kwal ifi kacyjnego w sprawach nadawania

u prawnień budowlanych w specjalności architektonicznej

s1

Niniejszy Regu|amin postępowania kvva|ifikacyjnego W sprawach nadawania
uprawnień budow|anych w specja|ności architektonicznej, zwany da|ej

"Regu|aminem", okreś|a zasady postępowania kwa|ifikacyjnego W sprawach
nadawania uprawnień budowlanych w specja| ności architektonicznej.

Uprawnienia budow|ane w specjalnoŚci architektonicznej nadawane są w
następujących rodzajach oraz zakresie:

1) do projektowania i kierowania robotami budow|anymi bez ograniczeń;
2) do projektowania bez ograniczeń;
3) do kierowania robotami budow|anymi bez ograniczeń;
4) do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym

zakresie;
5) do projektowania w ograniczonym zakresie;
6) do kierowania robotami budowlanymiw ograniczonym zakresie.

Podstawę prawną do nadawania uprawnień budow|anych W specja|ności
architektonicznej stanowią

1) ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (tekst jednolity - Dz. U. z
2o13r. poz.1409, zpóżn. zn.), anvanej da|ej ' ustawa Prawo budow|ane'.

2) ustawa z dnia 15 grudnia 2000r. o samorządach zawodowych architektów
oraz inŻynierów budownictwa (tekst jednolity _ Dz. U. z 2013r. poz.932, z
póżn. zn' ), zwanej da|ej,,ustawą samorządową" ;

3) ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego
(tekst jednolity - Dz. U. 22013r. poz.267), zwanej dalej ,,K.p.a.";

4) rozporządzenie Ministra |nfrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2o14r. w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 24
września 2o14r, poz.1278), ań/ane dalej ,rozporządzeniem Ministra
|nfrastruktury i Rozwoju |ub "Rozporządzeniem";5) statut |zby Architektów Rzeczypospo|iĘ Polskiej, zwany da|ej "Statutem';6) regu|amin organizacji i trybu działania organów jednostek organizacyjnych
samorządu zawodowego architektów - |zby Architektów RP z wyĘczeniem
zjazdów.

Przepisy, o których mowa w ust. 3 oraz Regu|amin pub|ikowane są na stronie
internetowej lzby Architektów RP.

Wykaz aktów prawnych, których znajomość obowiązuje w trakcie egzaminu, Krajowa
Komisja Kwa|ifikacyjna ogłasza na stronie internetowej lzby Architektów RP,
najpóŹniej na dwa miesiące przed każdym terminem egzaminu. Pzystępujących do
egzaminu na uprawnienia budow|ane obowiązuje stan prawny aktów prawnych na
dzień przeprowadzenia egzaminu.

Na pisemny wniosek osoby ubiegającej się o nadanie uprawnień budow|anych w
specjaIności architektonicznej, wtaŚdwa okręgowa komisja kwa|ifikacyjna jest
obowiązana udostępniÓ tekst niniejszego Regu|aminu.

3.

4.
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Prowadzenie postępowania kwalifikacyjnego, przeprowadzanie egzaminów na
uprawnienia budow|ane oraz wydawanie decyzji w sprawie nadawania uprawnień
budow|anych, nalezy do kompetencji rn*aściwych miejscowo okręgowych komisji
kwa|ifikacyjnych - jako organów okręgowych izb architektów RP.

Schemat postępowania kwa|ifikacyjnego stanowiZałącznik nr { do Regulaminu.

Decyzje w sprawie uprawnień budow|anych, rozstrzygają o nadaniu a|bo odmowie
nadania uprawnień.

Prowadzenie postępowania odwoławczego iwydawanie decyzji w drugiej instancji w
sprawach nadawania uprawnień budow|anych nalezy do kompetencji KĘowej
Komisji Kwa|ifikaryjnej |zby Architektów RP.

Na zasadny wniosek, osoby ubiegającej się o uprawnienia budow|ane, Krajowa
Komisja Kwalifikacyjna może wydać postanowienie o zmianie okręgowej komisji
kwa|ifikacyjnej właściwej do przeprowadzenia czynności, o których mowa w ust.1.

okręgowa komisja kwalifikacyjna prowadzi Ęestr osób, którym nadano uprawnienia
budow|ane w specja|ności architektonicznej. Wzór Ęestru stanowiZałącznik nr 2 do
Regulaminu.

okręgowa komisja kwa|ifikacyjna przechowuje, przy pomocy biura okręgowej izby
architektów RP, całość dokumentacji dotyczącej nadania uprawnień budow|anych,
zzastrzeŻeniem, iz prace projektowe, o których mowa W s 3 ust. 4 pkt 4 zwracane są
wnioskodawcy po zakończeniu postępowania kwa|ifikacyjnego ostatecznq
i prawomocnądecyzją |ub postanowieniem o umotzeniu postępowania.

Dokumenty powstające w toku postępowania kwa|ifikacyjnego sporządza się wedtug
wzorów zawańych w zatącznikach do ReguIaminu. Zasady uzywania druków
i pieczęci określają odrębne przepisy wewnętrzne |zby Architektów RP.

W wypadku zmiany obowiązujących przepisów wzory druków podlegają biezącej
aktualizacji.

s3
Biura okręgowych izb architektów RP pub|ikują na swoich stronach internetowych _

'lnformację dotyczącą składania wniosków o przeprowadzenie postępowania
kwa|ifikacyjnego oraz nadanie uprawnień budow|anych W specja|ności
architektonicznej''. Wzór informacji stanowi Załącznik nr 3 do Regu|aminu'

Wtaściwośó miejscową okręgowej komisji kwa|ifikacyjnej wznac"a miejsce
zamieszkania osoby ubiegającej się o uprawnienia budowlane wskazane we wniosku
o przeprowadzenie postępowania kwa|ifikacyjnego oraz nadanie uprawnień
budowlanych W specjalnoŚci architektonicznej, atanym da|ej ,,wnioskiem
o nadanie uprawnień budow|anych'. Wzór wniosku stanowi Załącznik nr 4 do
Regulaminu

W przypadku wydania postanowienia, o którym mowa w $ 2 ust. 5, wniosek
o nadanie uprawnień budow|anych na|eży złoŻyć w okręgowej komisji kwa|ifikacyjnej
(biuze okręgowej izby) wskazanej w postanowieniu.

2.

3.

4.

5.

7.

8.

9.
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4. Do wniosku o nadanie uprawnień budow|anych na|ezy dołączyÓ:



5.

1) odpis dyp|omu ukończenia studiów wyzszych a|bo kopię odpisu dyp|omu
poświadczoną za zgodność z oryginałem przez notariusza |ub przez
pracownika biura okręgowej izby architektów RP przyjmującego wniosek;

2) sup|ement do dyp|omu a|bo wypis z przebiegu studiów potwierdzony przez
kieiownika podstawowej jednostki organizacyjnej uczć|ni ;

3) dokumenty potwierdzĄące odbycie praktyki zawodowej, tj:
a) oświadczenie potwierdzające odbycie praktyki zawodowej wraz ze

zbiorczym zestawieniem odbytej praktykizawodowej wg Załącznika nr 5
i nr 5a do Regulaminu lub,

b) zaświadczenie potwierdzające odbycie prakĘki zawodowej wydane
przez wtaŚciwego wojewódzkiego inspektora nadzoru budow|anego,
z wyszczególnieniem okresu odbyrania praktykizawodowej z podaniem
terminów rozpoczęcia i ukończenia praktyki, z zakresu danej
specjalności - w przypadku prakĘki zawodowej pzy projektowaniu |ub
budowie obiektów budow|anych usytuowanych na terenach zamkniętych
w jednostce organizacyjnej pod|egłej Ministrowi obrony Narodowej,
ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych a|bo Szefowi Agencji
Bezpieczeństwa Wewnętznego lub,

c) dokument wydany przez kierownika jednostkl, w któĘ odbywała się
prakĘka zawodowa, potwierdzony przez osobę, pod kierunkiem któĘ
była odbywana praktyka, posiadajqcą uprawnienia odpowiadające
uprawnieniom w specja|noŚci archłtektonicznej oraz zakresem
adekwatnym do rodzaju uprawnień o jakie ubbga się kandydat -
w pzypadku praktyki odbywanejza granicą |ub,

d) ksiąika praktyki zawodowej z udokumentowaną praktyką zawodową
przed 25 wześnia 2o14r., z wpisami potwierdzonymi pzez kierownika
prakĘk do dnia 16 października 2o14r - w przypadku osób
posiadających zaĘestrowaną ksiązkę praktyk w okręgowej izbie
architektów RP |ub uzędzie wojewódzkim w okresie od 1 stycznia 1995
r. do 24 wzeŚnia 2014 r, |ub

e) zaŚwiadczenie o odbyciu praktyki zawodowej, potwierdzone przez osoĘ
kierująca praktyką- w pzypadku osób, które odbyły praktykę zawodową
przed dniem 1 stycznia 1995 r.

4) maksimum tzy wybrane przez kandydata prace projektowe wykonane w
ramach odbytej praktyki zawodowej _ w przypadku ubiegania się o nadanie
uprawnleń do projektowania bez ograniczeń lub w ograniczonym zakresie.

5) zaświadczenie z ucze|ni _ w przypadku, gdy studia były prowadzone w
oparciu o umowę zawartąz|zbąArchitektów RP, o której mowa w art. 168b
ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. o szkolnictwie wyzszym (Dz. U. z 2012 r. poz.
572,zezm.)

6) życiorys zawodowy;
7) kopię dowodu tozsamości, potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez

przyjmującego wniosek pracownika biura okręgowej izby architektów RP;
8) zaświadczenie o przyna|ezności do izby samorządu zawodowego

kierownika/patrona praktyk, w całym okresie kierowania praktyką |ub
patronowania jej, wraz z kopią uprawnień budowlanych kierownika/patrona
praktyk.

9) decyzję o nadaniu uprawnień budow|anych - jeśli osoba posiada inne
uprawnienia budowlane niż ob!ęte wnioskiem.

10)dowód uiszczenia piemszei raty opłaty za postępowanie kwa\itikacyine ti.
optatę z tytułu kwa|ifikowania, W wysokości ustalonej odpowiednią uchwałą
KĄowej Rady IARP zgodnie z art. 12 ust.Sc - ustawy Prawo budow|ane.
Drugą ratę opłaty tj' optatę z tytułu przeprowadzenia egzaminu uiszcza się
najpoŹniej 14 dni przed przystąpieniem do egzaminu, o którym mowa W s 4
ust.4. pkt2.

Za pracę projektową o której mowa w ust. 4 pkt 4) uznĄe się poświadczone za
zgodność z oryginałem, przez kierownika/patrona praktyk, kopie części
architektonicznej projektu budow|anego, W wykonaniu których uczestniczyła osoba
ubiegająca się o nadanie uprawnień budowlanych w specjalności architektonicznej.



6.

7.

Prace projektowe, o których mowa w ust. 4 pkt 4) kandydat składa w formie
papierowej.
Dokumenty' o których mowa w ust. 4 stanowią integralną część wniosku.
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1. Wnioski o nadanie uprawnień budowlanyń, wraz z zaĘe.znlkami, Przewodniczący

okręg owej kom isji kwa| if ikaryjnej kieruje d o kom isj i egzam inacyjnej.

2. Komisja egzaminacyjna, w tym jej przewodniczący i sekretarz, powohywana jest
uchwałą właściwej okręgowej komisji kwa|ifikacyjnej na czas okreś|ony, |ecz nie
dłuższy niz odpowiadający kadencji okręgowej komisji kwalifikacyjnej. Dopuszcza się
moŹ|iwośĆ powotania więcej nŹ jednej komisji egzaminacyjnej.

3. Każda komisja egzaminacyjna powoływana jest spośród członków samorządu
zawodowego architektÓw w składzie minimum 3-osobowym, pzy czym W skład
każdej komisji egzaminacyjnej minimum jedna osoba powinna być członkiem
okręgowej komisji kwalifikacyjnej. W skład komisji dodatkowo powotywane są
minimum 2 osoby w charakterze zastępów członków, a ich udział w pracach komisji
jest moż|iwy w przypadkach, o którym rnowa w ust.7 pkt 4.

4. Postępowanie kwa|ifikacyjne składa się z dwóch etapów:
1) kwa|ifikowania wykształcenia i praktyki zawodowej jako odpowiednie |ub

pokrewne d |a specjalności architektonicznej ;
2) egzaminu ze znajomości procesu budowlanego i praktycznego stosowania

wiedzy technicznej.

5. Na czas pŻeprowadzania kwalifikacji i egzaminu, okręgowa rada izby architektów RP
moze zapewnić udział w pracach komisji egzaminacyjnej, jako doradcy - członka
samorządu adwokackiego |ub radcowskiego, |ub przedstawiciela organów samorządu
terytoria|nego Iub administracji rządowej.

6. Członkom komisji egzaminacyjnej oraz doradcy, o ktorym mowa w ust.S, za udział w
postępowaniu kwalifikacyjnym i przeprowadzeniu egzaminu na uprawnienia
budowlane, przysługuje Wynagrodzenie w wysokości okreś|onej w ań. 12 ust.Sf _
ustawy Prawo budowlane.

7. Członkowie komisji egzaminacyjnej mają obowiązek:
.1) zachowania w tajemnicy posiadanych informacji, dotyczących zestawÓw pytań

egzaminacyjnych;
2) zachowania poufności danych osobowych, uzyskanych z prowadzonych

postępowań;
3) nie udzie|ania wyjaśnień osobom, których wnioski rozpatrują
4) niezwłoczneg o zgłaszania Przewod niczącem u kom isj i egzam i n acyjnej :

a) stwierdzenia faktu pozostawania z osobą ubiegającą się o nadanie
uprawnień w stosunku pokrewieństwa |ub powinowactwa,
bezpośredniĄ za|eŻności słuzbowej |ub nadzorowania co najmniej w
części praktyki odbytej przez wnioskodawcę;

b) swojego uczestnictwa, jako wykładowcy |ub organizatora, We
wsze|kich szko|eniach przygotowujących do egzaminu, co najmniej
w okresie roku, poprzedzającego termin egzaminu.

8. Przewodniczący komisji egzaminacyjnej odpowiada za przygotowanie i sprawne
pzeprowadzenie egzaminu na zasadach okreś|onych w Regulaminie.

9. W pzypadku, o którym mowa w ust. 7 pkt 4) ppkt a) komisja egzaminacyjna zawiesza
członka komisji w kwa|ifikowaniu i ocenie wiadomości tylko w stosunku do tej osoby.
W takim przypadku, członek komisji nada| uczestniczy w postępowaniu
kwa|ifikacyjnym pozostałych wnioskodawców. W przypadku, o ktÓrym mowa w ust. 7



pkt 4) ppkt b) komisja egzaminacyjna dokonuje zmiany swojego członka na czas do
zakończenia wszystkich postępowań kwa|ifikacyjnych w danej sesji egzaminacyjnej,
powołując w jego miejsce jednego z zastępców, o których mowa w ust. 3' W decyzji
komisji egzaminacyjnej nie bierze udziału członek komisji, którego dotyczy
zawieszenie |ub zmiana. Zawieszenie |ub zmiana odnotowywane jest w protóko|e.

10. obsługę administracyjną prac komisji egzaminacyjnej zapewnia biuro okręgowej izby
architektow RP.

s5
1. Postępowanie kwa|ifikacyjńe, popzedzające dopuszczenie do egzaminu na

uprawnienia budow|ane, obejmuje kwa|ifikowanie wykształcenia, jako odpowiednie
|ub pokrewne d|a specja|ności architektonicznej, oraz praktyki zawodowej
z jednoczesną oceną tej praktyki na podstawie złożonych dokumentów. Z czynnoŚci
tych komisja egzaminacyjna sporządza odpowiedni protokoł, który przekazywany jest
bezaułocznie okręgowej komisji kwa|ifikacyjnej' Wzór protokołu stanowi Załącznik nr
6 do Regulaminu.

2. W przypadku stwierdzenia braków lub błędów w dokumentach zaĘczonych do
wniosku, o których mowa W s 3 ust. 4 okręgowa komisja kwa|ifikacyjna, wz)Ma,
w drodze postanowienia, osobę ubiegającą się o uprawnienia budowlane do ich
uzupełnienia |ub usunięcia w terminie 30 dni pod rygorem odmowy nadania
uprawnień budow|anych bez pzeprowadzania egzaminu' Wzór postanowienia
stanowi Załącznik nr 7 do Regulaminu'

Praktyka zawodowa przy projektowaniu powinna po|egać na bezpośrednim
izgodnym z regu|acjamiwewnętrznymi |zby Architektów RP uczestnictwie w pracach
pĄektowych przy sporządzaniu projektów budowlanych oraz spełniać pozostałe
wymogi rozpouądzenia Ministra lnfrastruktury i Rozwoju. Różnorodnośó tematye'zna,
stopień złozoności opracowań projektowych oraz zakres wykonywanych czynności
decydują o uznaniu praktyki za odpowiednią.

Praktyka zawodowa na budowie powinna po|egać na pełnieniu funkcji technicznej
przy wykonywaniu robót budow|anych o róznorodnym charakterze, pozwa|ających na
zapoznanie się z moż|iwie pełnym cyklem realizacji inwestycji oraz Warunkami
bezpieczeństwa i higieny pracy w budownictwie, w szczegó|ności przy Wznoszeniu
budynku |ub jego części oraz powinna spełniać pozostałe wymogi rozpoządzenia
Ministra Infrastruktury i Rozwoju.

Do praktykizawodowej na budowie za|icza się:
1) wykonywanie czynności inspekcyjno-kontro|nych w organach nadzoru

budowlanego;
2) praĘ W organach administracji rządowej a|bo jednostek samoządu

terytoria|nego, rea|izujących zadania zarządcy drogi pub|icznej, po|egającą na
wykonywaniu czynności na terenie budowy i obejmującą konieczność
fachowej oceny zjawisk Iub samodzie|nego rozwiązywania zagadnień
a rchitektonicznych oraz tech n iczno-o rgan izacyjnych ;

3) pracę u zarządcy infrastruktury kolejowej |ub w podmiocie odpowiedzialnym
za utrzymanie infrastruktury ko|ejowej we właściwym stanie technicznym
działającym na z|ecenie zarządcy infrastruktury kolejowej, po|egającą na
wykonywaniu czynności na terenie budowy |ub czynności inspekcyjno-
kontro|nych i obejmującą konieczność fachowej oceny zjawisk, stanu
technicznego budow|i i urządzeń budow|anych |ub samodzielnego
rozwiązywania zagadnień architektonicznych oraz techniczno-
organizacyjnych.

6. Dwa |ata pracy przy wykonywaniu czynności, o których mowa w ust. 5, uznaje się za
rok praktykizawodowej na budowie

3.

4.

5.



7. Praktyka zawodowa, o któĘ mowa w ust. 3,4 i 5 wymaga potwierdzenia przez osobę
posiadającą odpowiednie uprawnienia budowlane i wpisaną na |istę członków
samorząd u zawodowego arch itektów l u b inżyn ierów budownictwa.

8. Praktyka zawodowa w pĄektowaniu oraz praktyka zawodowa na budowie mogą
odbywać się w tym samym czasie, jednak okres, w którym trwają nie moze być
krótszy niz przewiduje ustawa Prawo Budow|ane dla kazdego rodzaju i zakresu
u prawn ień budow|an y ch, z zastrzeżen iem ust. 6.

9. okręgowa komisja kwa|ifikacyjna, może wystąpić do organu administracji
architektoniczno-budowlanej lub nadzoru budowlanego albo do autora projektu lub
inwestora o przedstawienie prac projektowych wykonanych w ramach praktyki
zawodowej |ub potwierdzenie zakresu robót budow|anych, w których uczestniczyła
osoba ubiegającą się o uprawnienia budow|ane. Wzór wystąpienia stanowi Załącznik
nr I do regulaminu.

10. okręgowa komisja kwa|ifikacyjna wydaje decyzję o odmowie nadania uprawnień
budowlanych bez przeprowadzania egzaminu w pzypadku bezskutecznego uptywu
terminu, o którym mowa w ust. 2 lub negatywnego wyniku płzeprowadzonych
kwalifikacji w zakresie posiadanego wykształcenia lub praktyki zawodowej. Decyzję
podpisują wszyscy członkowie okręgowej komisji kwa|ifikacyjnej. \A/zory decĘi
stanowiąZałączniki nr 9 i 10 do Regu|aminu.

1,|' Pozytywny wynik kwa|ifikacji wykształcenia i praktyki zawodowej, wskazany w
protoko|e, o którym mowa w ust.1, jest równoznaczny z dopuszczeniem do egzaminu
osoby ubiegającej się o uprawnienia budowlane.

12.Zawiadomienie o terminie egzaminu okręgowa komisja kwa|ifikacyjna doręcza, za
pośrednictwem operatora pocztowego przesyłką poleconą za potwierdzeniem
odbioru, osobie ubiegającej się o nadanie uprawnień budow|anych, co najmniej
miesiąc pzed tym terminem. Wzór zawiadomienia stanowi Załącznik nr 11 do
Regulaminu.

13. Brak uiszczenia wymaganej || raty opłaty za postępowanie kwalifikacyjne, tj. opłaty za'egzamin, 
w terminie do 14 dni przed egzaminem pisemnym jest traktowane przez

okręgową komisję lalva|ifikacyjnąjako rezygnację z przystąpienia do egzaminu.

s6
1. Egzaminy na uprawnienia budowlane przeprowadzane są co najmniej dwa razy w

roku, w terminach usta|onych przez Krajową Komisję Kwalifikacyjną. Terminy
egzaminów ogłaszane są przez Krajową Komisję Kwa|ifikacyjną na stronie
internetowej lzby Architektów RP. Po ogłoszeniu, termin egzaminu moze zostać
zm ien iony przez Krajową Kom isje Kwa| ifi kacyj ną.

2. Krajowa Komisja Kwalifikacyjna może llqyznaczyc dodatkowy termin egzaminu
ustnego w danym roku.

Wraz z ogłoszeniem terminów egzaminow w danym roku ka|endazowym KĘowa
Komisja Kwa|ifikacyjna ogłasza terminy na złożenie wniosków o nadanie uprawnień
budowlanych, z zastrzeżeniem, iz terminy te nie mogą być krótsze niż 3 miesiące
przed Wyznaczonym terminem każdego egzaminu pisemnego.

Wnioski, które wpłynęły po terminie, o którym mowa w ust. 3, uznaje się za zlpzone
na najb|iższy ko|ejny termin postępowania kwa|ifikacyjnego, o czym okręgowa
komisja kwalifikacyjna powinna poinformowac kandydata w formie pisemnej.

Egzamin na uprawnienia budow|ane składa się z części pisemnej, przeprowadzanej
w formie testu, oraz częŚci ustnej i obejmuje sprawdzenie w szczegó|ności:

3.

4.

5.



6.

1) znajomości przepisów prawnych dotyczących p|anowania przestrzennego,
architektury, urbanistyki i budownictwa;

2) umiejętności praktycznego stosowania wiedzy technicznej, w tym
samodzielnego rozwiązywania zagadnień architektonicznych, technicznych
i organiżacyjnych dotyczących prócesu budowlanego.

Egzamin odbywa się we wszystkich izbach okręgowych |zby Architektów RP, w tym
samym terminie, na podstawie tych samych testów oraz pytań ustnych wybranych w
formie zestawów pytań z ,,Bazy egzaminacyjnych pytań testowych na uprawnienia
budow|ane |zby Architektow RP'' oraz ,Bazy egzaminacyjnych pytań ustnych na
uprawnienia budow|ane |zby Architektów RP" (zwanych da|ej ,Bazą pytań"),
przyjętych uchwałą Krajowej Komisji Kwa|ifikacyjnej. Baza pytań jest aktua|izowana
przez Krajową Komisję Kwa|ifikacyjną co najmniej na miesiąc przed kazdym
terminem egzaminu.

Baza pytań jest przekazywana przez Krajową Komisję Kwa|ifikacyjną za
pokwitowaniem, Przewodniczącym okręgowych komisji kwalifikacyjnych na początku
ich kadencji, natomiast aktualizacjaBazy pytań kaidorazowo w terminie 3 dni od dnia
dokonan ia aktua| izacji przez Krajową Komisje Kwa| ifikacyj ną'

Baza pytań egzaminacyjnych jest niejawna dla osób spoza okręgowych komisji
kwal ifikacyjnych i Krajowej Kom isji Kwalifikacyjnej.

s7
Zestawy pytań do egzaminu pisemnego wraz z egzemp|arzem zawieĘącym
prawidłowe odpowiedzi oraz zestawy pytań do egzaminu ustnego (zwane dalej
'zestawami pytań''), opracowuje przed kaŻdąsesją egzaminacyjną Krajowa Komisja
Kwalifikacyjna d|a kazdego rodzaju i zakresu uprawnień, w dwóch wariantach, na
podstawie Bazy pytań i przekazuje je okręgowym komisjom kwalifikacyjnym nie
później niż na trzy dni przed wyznaczonym terminem egzaminu. Zestawy pytań
powinny uwzg|ędniaó ewentualnązmianę stanu prawnego w stosunku do aktua|izacji
Bazy pytań.

Zestawy pytań oraz odpowiedzi, o których mowa w ust.1 , przekazyłane są w
podwójnych, opieczętowanych kopeńach za pokwitowaniem stwierdzającym ich
nienaruszenie.

okręgowe komisje kwa|ifikacyjne przechowują zestawy pytań, o których mowa w
ust.2, do dnia egzaminu w sposób zapewniający ich tajność i nienaruszalność.

Liczba przekazywanych dla kazdej okręgowej komisji kwa|ifikacyjnej zestawów pytań
do egzaminu pisemnego oraz ustnego powinna byó nie mniejsza niż |iczba osób
przystępujących do egzaminu, okreś|ona w ust. 5, powiększona o 10% (nie mniej niŹ
o 2 zestawy d|a kaŹdego rodzaju izakresu uprawnień).

Liczbę osób przystępujących do egzaminu pisemnego oraz ustnego, ze wskazaniem
zakresu uprawnień budowlanych, o które się ubiegają usta|ają okręgowe komisje
kwa|ifikacyjne, a następnie przekazĄą za pośrednictwem biur okręgowych izb
architektów RP, Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej na co najmniej 10 dni przed
ustalonym terminem egzaminu.

Usta|enie liczby osób, o których mowa w ust.S, następuje na podstawie |iczby osób
dopuszczonych do egzaminu oraz |iczby dokonanych wpłat drugiej raty opłaty za
postępowanie kwa|ifikacyjne, o któĘ mowa W s 3 ust.4 pkt 10.

Przy ubieganiu się pŻez osobę o nadanie uprawnień budow|anych W innej
specja|ności |ub w innym zakresie niŻ pzez nią dotychczas posiadane, egzamin jest
ograniczony wyłącznie do zagadnień nieobjętych zakresem egzaminu
obowiązującym przy ubieganiu się o już posiadane uprawnienia budowlane. W takim

7.

8.

1 .

3.

4.

5.

6.

7.



1 .

2.

3.

4.

1.

3.

p]zypadku odrębne zestawy pytań są przygotowywane przez Krajowa Komisję
kwaiintacy;ną w ki|ku dodatkowych wariantach, odpowiednich d|a rodzaju i zakresu
uprawnień budow|anych.

8. okręgowe komisje kwa|ifikacyjne najpóŹniej na 10 dni przez kazdym.egzaminem
zobówiązane są poinformowae Krajową Komisję Kwalifikacyjną o |iczbie osób
przystęiujących'do egzaminu i posiadających uprawnienia budow|ane w innej
specja|nościbądź innym zakresie niż objęte wnioskiem.

s8
Z czynności egzaminacyjnyc|r, komisja egzaminacyjna sporządza protokoł,..który po
zakóńczeniu egzaminu,--przekazuje niezwłocznie okręgowej komisji kwalifikacyjnej.
Wzór protokołu stanowiZałącznik nr 12 do Regu|aminu'

Podsumowanie egzaminu następuje bez udziału osoby egzaminowanej ! zostaje
odnotowane w protokole, który podpisują wszyscy członkowie składu orzekającego
komisji egzaminacyjnej. Protokoł powinien zawierać test, wypełniony przez osoĘ
zda1ąĄ 

-oraz 
treśó wszystkich pytań ustnych i ocenę kazdej z udzie|onych

odpowiedzi.

Wynik części ustnej egzaminu usta|any jest przez komisję egzaminacyjną w drodze
gńsowanL, zwykłą większością głosów przy obecności wszystkich członków danej
[omisji egzamińacyinej, na poóstawie odpowiedzi ustnych. W przypadku równiej
i|ości głosów decyd uje głos przewodniczącego kom isji egzam i nacyjnej.

Korzystanie przez osoby egzaminowane z niedozwo|onej pomocy, kontaktowanie się
z inńymi zdającymi lu-b zaktócanie przebiegu egzaminu jest zabronione. i moze
skutkówaó ńaiychmiastowym wydaleniem z egzaminu, bez uwzg|ędnienia
udzielonych do tego czasu odpowiedzi.

se
Część pisemną egzaminu przeprowadza się w wydzielonej sali, w warunkach
zapewniających-osóbom egzaminowanym samodzie|ną pracę i prawidłowy przebieg
egzaminu.

Przed wejściem na sa|ę osoba egzaminowana okazuje dokument ze zdjęciem,
potwierdzaj ący tożsamość.

osobom egzaminowanym zabrania się korzystania podczas całego egzaminu z
urządzeń wyposazonycń w pamięć e|ektronicznąoraz służących do porozumiewania
się na odńgłość 6ótetony komórkowe, komputery, |aptopy, tablety, mikrofony,
słuchawki itp.).

otwarcie kopeńy zawierającej zestawy pytań do egzaminu pisemnego, o któĘ mowa
W s 7 ust.ż, przez przewodniczącego komisji egzaminacyjnej |ub jego zastępę'
następuje w obecności osób egzaminowanych.

Przed rozpoczęciem części pisemnej egzaminu przewodniczący komisji
egzaminacyjnej lub jego zastępca informuje osoby egzaminowane o:- 

1) sposobie przeprowadzenia części pisemnejegzaminu;
2) przepisaci.r poządkowych obówiązujących w trakcie pęeprowadzania części

pisemnej egzaminu;
3) zasadacń u-dzielania odpowiedzi na arkuszach pytań testowych i prostowaniu

ewentua|nych pomyłek;
4) sposobie ogłoszenia wyników części pisemnej egzaminu.

4.

5.



6' Część pisemna egzaminu przeprowadzana jest w formie testu. Wybór odpowiedzi
po|ega na zakreś|eniu na karcie odpowiedzijednej ztrzech propozycji odpowiedzi (A
albo B, albo C).

7. Dla kazdego rodzaju oraz .zakresu uprawnień budow|anych W specja|ności
architektonicznej, wymienionych w s 1 ust. 2, test składa się z 60 pytań
egzaminacyjnych.

8. Test dla kazdego rodzaju i zakresu uprawnień budow|anych, wymienionych w s 1
ust. 2 zawiera:

1) 42 pfiania z zakresu ustaw i przepisów wykonawczych ogłoszonych przez
Krajową Komisje Kwa|ifikacyjnązgodnie z s 1 ust. 5,

2) 12 pytań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot
budowlanych,

3) 6 pytań dotyczących postępowania administracyjnego.

9. Czas trwania części pisemnej lic.zy się od momentu wskazanego przez
przewodniczącego komisji egzaminacyjnej |ub jego zastępę i wynosi 1 godzinę i 30
minut.

10. D|a przystącienia do części ustnej egzaminu, wymaga się udzie|enie prawidłołvych
odpowiedzi na co najmniej 75o/o pytań testowych, co w odniesieniu do ust'7 stanowi
45 odpowiedzi prawidłowych;

11. Wyniki części pisemnej egzaminu są ogłaszane bezpośrednio po sprawdzeniu
wszystkich od powiedzi udzielony ch przez uczestn i ków egzam i nu.

12. osobom, które nie zakwa|ifikowały się do częŚci ustnej egzaminu lub które nie stawiły
się na egzańin pomimo terminowego doręczenia zawiadomienia, o którym mowa w
$ 5 ust. 12, okręgowa komisja kwalifikacyjna doręcza decyzję o odmowie nadania
uprawnień budowlanych oraz zawiadamia o możliwości ponownego przystąpienia do
egzaminu po złozeniu przez kandydata odpowiedniego wniosku, stanowiącego
Załącznik nr 14. Wzór zawiadomienia oraz wzór decyzji o odmowie nadania
uprawnień budow|anych stanowi odpowiednio Załącznik nr 13 oraz Załącznik nr
16.

13. Usprawiedliwione odstąpienie od egzaminu lub usprawied|iwiona nieobecność na
egzaminie pisemnym osoby ubiegającej się o uprawnienia budow|ane powoduje
zwrot || raty opłaty, o któĘ mowa W s 3 ust.4 pkt 10. W przypadku, gdy osoba
ubiegająca się o uprawnienia budow|ane po pozytywnym zaliczeniu części pisemnej
egzaminu nie przystącrta z przyc'zyn usprawied|iwionych do części ustnej, właściwa
okręgowa izba architektów łIrae'a połowę |l raty opłaty za postępowanie
kwa|ifikacyjne tj. połowę opłaty z tytułu egzaminu.

14. Zasadność usprawied|iwienia stwierdza, na wniosek osoby zainteresowanej,
okręgowa komisja kwa|ifikacyjna. Wniosek o usprawied|iwienie nieobecności w
przypadku odstącienia od egzaminu moze być złożony najpóźniej na 7 dni przed
egzaminem pisemnym, natomiast w przypadku nieobecności na egzaminie pisemnym
bądŹ ustnym najpóŹniej na 7 dni |icząc od daty egzaminu.

15. Umorzenie postępowania na podstawie ań. 105 Kodeksu postępowania
administracyjnego, tj w szczegó|ności z powodu cofnięcia wniosku o nadanie
uprawnień budowlanych, nie powoduje zwrotu opłat wniesionych za to postępowanie.

16. Pozytywny wynik części pisemnej egzaminu jest wazny przez okres 3 |at od dnia jego
uzyskania.
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1. Część ustna egzaminu jest przeprowadzana bezpośrednio po ogłoszeniu wyników

części pisemnej |ub w dniach następnych, w za|ezności od i|ości osob
dopuszczonych do egaaminu ustnego.

2. Przed przystąpieniem do części ustnej egzaminu osoba zda1ąca powinna okazać się
dowodem tożsamości ze zdjęciem.

3. W trakcie egzaminu ustnego, osobie egzaminowanĄ zabrania się porozumiewania
się z innymi osobami, poza członkami komisjiegzaminacyjnej.

4. D|a kazdego rodzaju i zakresu uprawnień budow|anych W specja|ności
architektonicznej zestaw pytań ustnych sktada się z 5 pytań egzaminacyjnych
(zwanych da|ej ;estawem pytań''), przy eW w |osowanym zestaw.te znajdują się
3 pytania. Pozostałe dwa, zadawane są przez komisję egzaminacyjną i dotyczą pracy
projektowej oraz praktyki budow|anej. Nadto Komisja egzaminacyjna moze zadać
maksyma|nie trzy pytania pomocnicze zwięane swym zakresem z treścią zestawu
pytań.

5. Zestaw pytań dla każdego rodzaju izakresu uprawnień budow|anych zawiera pytania
dotyczące w szczególności :

1) umiejętności praktycznego posługiwania się przepisami prawa;
2) umiejętności praktycznego stosowania wiedzy technicznej przy wykonywaniu

praktyki zawodowej;
3) zakresu uprawnień budowlanych w specjalności architektonicznej;
4) wykonania zadania projektowego a|bo rozwiązania zagadnienia z zakresu

prowadzenia robót budow|anych Iub budowy W zakresie specjalności
architektonicznej.

6. Czas tnłania egzaminu wynosi do 60 minut, w tym nie więcej niŻ 25 minut
przeznaczone jest na przygotowanie się osoby egzaminowanej do odpowiedzi.

7. Podczas przygotowywania się do odpowiedzi dopuszcza|ne jest posfugiwanie się
tekstami aktów prawnych, Po|skimi Normami oraz Eurokodami, posiadanymi przez
osobę egzaminowaną w formie drukowanej |ub udostępnionymi przez komisję
egzaminacyjną.

8. odpowiedŹ ustna nie moze po|egać na odczytywaniu aktów prawnych, powinna
natomiast, w szczegó|ności być ich omówieniem i skomentowaniem oraz
wyjaśnieniem notatek i szkiców spoządzonych w trakcie przygotowyltlania się do
odpowiedzi.

9. Warunkiem uzyskania pozytywnego wyniku części ustnej egzaminu jest udzielenie
prawidłowych odpowiedzi na 5 pytań spośród zestawu pytań, z zastrzeŻeniem,
iż jedna odpowiedź może byó niepetna.

10. osobom, które nie uzyskaty pozytywnego wyniku części ustnej egzaminu okręgowa
komisja kwa|ifikacyjna wydaje decyzję o odmowie nadania uprawnień budow|anych
oraz zawiadamia o moż|iwości ponownego przystąpienia do egzaminu ustnego,
po ponownym złozeniu odpowiedniego wniosku, stanowiącego Załąc.znik nr 14.
Wzor zawiadomienia stanowi Załącznik nr 13. Wzór decyzji o odmowie nadania
u prawn ień budowlanych stanowi Załącznik nr 1 6.

s1{
1. Decyzje o nadaniu |ub odmowie nadania uprawnień budowlanych wydaje okręgowa

komisja kwa|ifikacyjna i podpisują ją Wszyscy członkowie okręgowej komisji
kwa|ifikacyjnej. Wzory decyzji stanowiąZałączniki nr 15 i nr 16 do Regu|aminu.



2. Kopię decyzji o nadaniu uprawnień budow|anych, niezwłocznie z chwi|ą kiedy stanie
się ona ostateczna, okręgowa komisja kwa|ifikacyjna przekazĄe Głównemu
lnspektorowi Nadzoru Budow|anego w ce|u dokonania wpisu do centra|nego Ęestru
osób posiadających uprawnienia budow|ane.

Za|eca się okręgowym komisjom kwa|ifikacyjnym zorganizowanie uroczystego
wręczenia decyzji o nadaniu uprawnień budow|anych, po otrzymaniu do wiadomości
decyzji o dokonaniu wpisu do centra|nego Ęestru, o którym mowa w ust.2.

Przygotowanie uroczystego wręczenia uprawnień organizuje biuro okręgowej izby
architektów RP.

W sprawach nieuregu|owanych niniejszym Regu|aminem oraz Rozporządzeniem jak
również W sprawach n,tiązanych z interpretacją zapisów niniejszego Regu|aminu
rozstrzyga Krajowa Komisja Kwa|ifikacyjna |zby Architektów RP, z obowią'zkiem
pub|ikacji stanowisk w tym zakresie na oficjalnej stronie internetow€1|zby Architektów
RP.

3.

4.

5.



Załącznik nr l
do Regulaminu postępowania kwa|ifikacyjnego w sprawach nadawania

u prawnień budow|anych w s pecja| ności architektonicznej

SCHEMAT PoSTĘPoWAN|A KWAL|FIKAGYJNEGo I EGzAi't|NU NA UPRAWN|EN|A
BUDoWLANE W sPEcJALNoŚcl ARGHITEKToN|CZNEJ

w9 rozporządzenia Ministra lnfrastruktury i Roaroju z 11.09.20{4 r. w sprawie samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. 224.09.2014r. poz.1278l
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Załączniknr 2
do Regulaminu postępowania kwalifikacyinego w sprawach nadawania

uprawnie budowlanych w specja!ności architektonic7nej

. 7 . T ł^  ̂ R ( ' H l T F ' KTow

REJESTR osoB KTÓRYM NADANo UPRAWNIENIA BUDoWLANE
W sPEcJALNoŚc! ARcHtTEKToN|czN EJ

oKRĘGoWA lzBA ARCH|TEKTÓW RP -  oKRĘGoWA KoMlSJA KWAL!F|KAoYJNA

Pozycja
Ęestru

Dane osot )we lrtentvfi kacia rlecvzii Wois do centralneoo reiestru Zakres
uprawnieri

UWAGI

Nazwisko iimię'
httuł

zawodowy/stopie
naukowy/tytuł

naukowv

Data
urodzenia Adres zamieszkania Numer

uprawnie
Data

wydania

Numer
kancelaryjny
(sygn. akt)

Pozycja
rejestru

Data
wpisu

Numer
kancelaryjny
(sygn. akt)

1 2 3 4 A 6 7 8 9 10 11



Załącznik nr 3
do Regulaminu postępowania kwalifikacyjnego w sprawach nadawania

u prawnień budowlanych w specja| ności arch itektonicznei

l N FoRMAGJA DoTYczĄcA s KŁADAN lA WN losKow o P RZEPRoWADZEN| E
PosTĘPoWANtA KWAL|FIKAGYJNEGo oRAz o NADAN|E UPRAWNIEŃ

BUDoWLANYCH W sPEcJALNoŚc| ARGH|TEKToN|GZNEJ

1. Wnioski o pŻeprowadzenie postępowania kwa|ifikacyjnego oraz o nadanie uprawnień
budow| a nych w specja| ności arch itekton icznej :

do projektowania oraz kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń;
do projektowania bez ograniczeń;
do kierowania robotami budow|anymi bez ograniczeń;
do projektowania oraz kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie;
do projektowania w ograniczonym zakresie;
do kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie,

powinny byó składane do okręgowej komisji kwalifikacyjnej lzby Architektów RP,
właściwej, zgod nie z m iejscem zam ieszkania wnioskodawcy.

Wniosek powinien być sporządzony zgodnie ze Wzorem stanowiącym Załącznik nr 4 do
'Regu|aminu postępowania kwalifikacyjnego w sprawach nadawania uprawnień
budow|anych w specja| ności arch itektonicznej''.

Do wniosku należy dołączyć:
1. odpis dyp|omu ukończenia studiów wyższych a|bo kopię odpisu dyp|omu

poświadczoną za zgodnośó z oryginałem przez notariusza |ub przez pracownika
biura okręgowej izby architektów RP przyjmującego wniosek;

2, sup|ement do dyplomu albo Wypis z przebiegu studiów potwierdzony przez
kierownika podstawowej jednostki org an izacyjnej uczel n i ;

3. dokumenty potwierdzające odbycie praktyki zawodowej, tj :
^ oświadczenie potwierdzające odbycie praktyki zawodowej wraz ze zbiorczym

zestawieniem odbytej praktyki zawodowej wg Załącznika nr 5 i nr 5a do
Regulaminu lub,

  zaświadczenie potwierdzające odbycie praktyki zawodowej wydane przez
właściwego wojewódzkiego inspektora nadzoru budowlanego, z
wyszczegó]nieniem okresu odbywania praktyki zawodowej z podaniem
terminów rozpoczęcia i ukończenia praktyki, z zakresu danej specja|ności- w
przypadku praktyki zawodowej przy projektowaniu lub budowie obiektów
budow|anych usytuowanych na terenach zamkniętych w jednostce
organizacyjnej pod|egĘ Ministrowi obrony Narodowej, ministrowi właściwemu
do spraw wewnętrznych a|bo Szefowi Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego
lub,

  dokument wydany przez kierownika jednostki, w któĘ odbywała się praktyka
zawodowa, potwierdzony pzez osobę, pod kierunkiem któĘ była odbywana
praktyka, posiadającą uprawnienia odpowiadające uprawnieniom W
specja|ności architektonicznej oraz zakresem adekwatnym do rodzaju
uprawnień o jakie ubiega się kandydat - w przypadku praktyki odbywanej za
granicą |ub,

,{ ksiązka praktyki zawodowej z udokumentowana praktyką zawodowa przed 25
wześnia 2o14r., z wpisami potwierdzonymi, pzez kierownika praktyk do dnia 16
paŹdziernika 2o14r - W p|zypadku osób posiadających zarejestrowaną książkę
praktyk w okręgowei izbie architektów RP lub urzędzie wojewódzkim w okresie od
1 sĘcznia 1995 r. do 24września2014 r' |ub,

1)
2)
3)
4)
5)
6)

2 ,

3.



A zaświadczenie o odbyciu praktyki zawodowej, potwierdzone przez osobę
kierująca praktyką _ w przypadku osob, które odbyły praktykę zawodową
przed dniem 1 stycznia 1995 r.

4. maksimum trzy wybrane przez kandydata prace projektowe wykonane w ramań
odbytej praktyki zawodowej - w przypadku ubiegania się o nadanie uprawnień do
projektowania bez ograniczeń lub w ograniczonym zakresie.

5. zaświadczenie z uczelni - W przypadku gdy studia były prowadzone w oparciu o
umowę zawańą z|zbąArchłtektów RP, o której mowa w ań. 168b ustawy z dnia 27
lipca 2005 r. o szkolnictwie wyzszym (Dz. U.22O12 r. poz. 572, ze zm.)

6. życiorys zawodowy;
7. kopię dowodu tozsamości, potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez

przyjmującego wniosek pracpwnika biura okręgowej izby architektów RP;
8. zaświadczenie o przyna|eżności kierownika/patrona praktyk do izby samorządu

zawodowego w całym okresie kierowania praktyką lub patronowania jej' wraz z kopią
uprawnień budow|anych kierownika/patrona praktyk.

9. decyzję o nadaniu uprawnień budow|anych - jeśli osoba posiada inne uprawnienia
budowlane niz objęte wnioskiem.

10. dowÓd uiszczenia pierwszej raty opłaty za postępowanie kwa|ifikacyjne tj. opłatę z
tytułu kwa|ifikowania, w wysokości usta|onej odpowiednią uchwatą Krajowej Rady
IARP zgodnie z art. 12 ust.Sc - ustawy Prawo budow|ane. Drugą ratę opłaty tj. opłatę
z tytułu ptzeprowadzenia egzaminu uiszcza się najpóźniej 14 dni przed
przystąpieniem do egzaminu pisem nego.

4. Za pracę projektową o któĘ mowa w ust. 3 pkt. 4 powyzej uznaje się, poświadczone za
zgodnośó z oryginałem przez kierownika/patrona praktyk, kopie części architektonicznej
projektu budow|anego, w wykonaniu których uczestniczyta osoba ubiegająca się o nadanie
uprawnień budow|anych w specja|ności architektonicznej. Prace projektowe kandydat składa
w formie papierowej.

5. Dokumenty należy złoŻyć w zamkniętejteczce.

6. Biuro okręgowej izby architektów RP czynne jest w dni .......... ............ W
godzinach W tych terminach moż|iwe jest uzyskiwanie informacji
telefonicznych pod numerem. albo e-mailem na adres:

7. Podstawowe informacje dotyczące lzby Architektów RP znajdują się na jej uzędowej
stron ie internetowej pod ad resem : www. izbaarch itektow. pl.



Załącznik nr 4
do Regu|aminu postępowania kwa|ifikacyjnego w sprawach nadawania

u prawnień budow|anych w specia|ności architekton icznej

WzoR WN|os KU o PRZEPRoWADZEN|E PosTĘ PoWAN |A KWAL|F| KAGYJ N EGo
oRAz o NADAN|E UPRAWN|EŃ BUDoWLANYGH w sPEcJALNoŚc|

ARCHITEKTONICZNEJ

dnia

(tytuł zawodowy/ stopień/ tytuł naukowy) (miejscowość)

(imię / imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)

(PESEL)

(adres miejsca zamieszkania)

(nazwa i adres okręgowej komisji kwalifikacyjnej)

Wniosek

Wnoszę o przeprowadzenie postępowania kwa|ifikacyjnego mającego na ce|u
nadanie mi uprawnień budow|anych w specja|ności architektonicznej do:
- projektowania oraz kierowania robotami budow|anymi bez ograniczeń"
- projektowania bez ograniczeń*
- kierowania robotami budow|anymi bez ograniczeń*
- projektowania oraz kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie*
- projektowania w ograniczonym zakresie"
- kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie*.

oświadczam, że zapoznałem (-am) się ze stosownymi przepisami normującymi
zasady i tryb postępowania kwa|ifikacyjnego oraz nadawania uprawnień budowlanych w
specjaIności architektonicznej.

oświadczam, Że przedstawione pŻeze mnie informacje i dokumenty są prawdziwe, a
odpowiedzia|ność za podanie informacji nieprawdziwych jest mi znana.

oświadczam, ie Wyrazam zgodę na przetwarzanie danych osobowych do ce|ów
ewidencyjnych, d|a potrzeb przeprowadzenia postępowania kwa|ifikacyjnego na uprawnienia
budow|ane w specja|ności architektonicznej, zgodnie z ustawą z dnia 29.08..|997 r. o
ochronie danych osobowych ( Dz' U. z2002 r. Nr 101 poz.926 zpóźn. zm').



W załączeniu do wniosku składam następujące' wymagane dokumenty D! !!:

-2 -

odpis dyp|omu ukończenia studiów wyższych
suplemerń do dyp|omu a|bo wypis z przebiegu studiów potwierdzony przez
kierown ika podstawowej jednostki org a n żacyj nej u cze I n i ;
oświ adczen ie potwierd za1ącc odbycie praktyki w r az z zestawien ie m
zaświadczen ie potwierd zająe odbycie praktyki zawodowej wydane przez
udaściwego wojewódzkiego inspektora nadzoru budow|anego, z
wyszczegó|nieniem okresu odbywania praktyki zawodowej z podaniem
terminów rozpoczęcia i ukończenia praktyki, z zakresu danej specjalności,
dokument wydany przez kierownika jednostki, w któĘ odbywała się
praktyka zawodowa za granicą

6. książka praktyki zawodowej.
7. zaświadczenie o odbyciu praktyki zawodowej przed dniem 1 stycznia 1995

r.
8. praca/praoe projektowe wykonane w ramach odbytej praktykizawodowej,
9. zaświadczenie z uczelni o ukończeniu studiów były prowadzone w oparciu

o umowę zawartą z |zbą Architektów RP, o której mowa w ań. 168b
ustawy Prawo budowlane;

10. życiorys zawodowy;
11. kopię dowodu tożsamości, potwierdzonąza zgodność z oryginałem przez

przyjmującego wniosek pracownika biura okręgowej izby architektow RP
12.zaświadczenie o przyna|ezności kierownika/patrona praktyk do izby

samoządu zawodowego Wraz z kopią decyzji o nadaniu uprawnień
budowlanych patrona/kierownika praktyk;

13. decyzję o nadaniu uprawnień budowlanych - jeśli osoba posiada inne
uprawnienia budowlane niz objęte wnioskiem

14. dowód uiszczenia pierwszej raty opłaty za postępowanie kwa|ifikacyjne tj.
opłatę z tytułu kwa|ifikowania.

15 .  !nne. . . . .

1 .
2.

3 .
4.

5.

(podpis wnioskodawcy

" wybrać poprzez podkreś|enie w zależności od wnioskowanego zakresu uprawnień
** wybrać w za|eżności od rodzaju dokumentu



Załącznik nr 5a
do Regu|aminu postępowania kwalifikacyjnego w sprawach nadawania

uprawnień budow|anyc h w specjal ności architekton icznej

oŚWtADczE N| E PoTW| E RDZAJAc E o DBYcl E P RAKTYK| zAWoDoWEJ

Zamieszkały (-ła)
(ad re s d o ko rc s pon de ncj i )

legitymujący się dowodem osobistym ...... 

r""," , ,,,",l

I u b i n nym d okumentem potwierdzającym tozsamoŚÓ")
(rodzaj i numer dokumentu)

pełniący (-ca) samodzielną funkcję techniczną projektanta / kierownika budowy / kierownika robÓt*)

(nazwa obiektu budowlanego / todzaj robót budowlanych)

oświadczam, że:

1) Pan/Pani ubiegający (-ca) się o uprawnienia budow|ane
(imĘ /imiona i nazwisko)

w specja|ności architektonicznej do
(zakres uprawnień budowlanych, o ktÓre dana osoba się ubiega)

legitymujący (-ca) się dowodem osobistym 
i""n,,,,.,;;

|ub innym dokumentem potwierdzającym tozsamośÓ*
(rcdzaj i numer dokumentu)

uczestniczył |-a| w pracach projektowych / pełnił (.a) funkcję techniczną na budowie*
zgodnie ze zbiorczym zestawieniem odbytej praktyki zawodowej stanowiącym
załącznik do n i n iejszego oświadczen ia;

2l posiadam uprawnienia budowlane:

(specjalność i zakres posiadanych uprawnień budowlanych / rodzaj specjalizacji)

n r  . . . . . .  z  dn ia  . . . . . .  wydane przez  . . .



- 2 -

3) jestem członkiem

w ... ... .... o nutTerz€ ewidencyjnym ... i posiadam wymagane
ubezpieczetlie od odpowiedzia|ności cywi|nej.

Jednocześnie ośłiadozalt|' że ninieisza pra|Ćyka byta odbyłana pod moim patronatem,
zgodnie z art {4 ust4b ustarffy z dnia 7 lipca {994r. - Prawo budow{ane (Dz" U- z 2O13r.
poz.{4{l9, zpóŹn. zm.}: tak / nie"

Świadomy (-a) odpowiedzialnoŚci kamej za podanie w niniejszym aświadczeniu nieprawdy, zgodnie z
ań. 233 Kodeksu kamego, potwierdzam wtasnoręcznym podpisem prawdzittłoŚĆ danych
zamieszczonych powyzej

(mbjscowośń, data i pdpis składającego oświadczenie)

ZaŁączniki:

1) zbiorczezestawienie odbytej praktyki zawodowej;
2) decyĄa w sprawie nadania uprawnień budowlanych do pełnienia samodzie|nejfunkcjitechnicznej

w budownictwie;
3) zaświadczenie o wpisie na |istę członkÓw właŚciwej izby samoządu zawodowego (aktua|ne na

czas odbywania praktyki).

* Niepotrzebne skreślic.



Załącznik nr 5
do Regulaminu postępowania kwalifikacyjnego w sprawach nadawania

uprawnie budowlanych w specja|ności architektonicznej

ZBIORCZE ZESTAWIENIE ODBYTEJ PRAKTYKI ZAWODOWEJ
pnzy sponządzaniu projektÓw / na budowie*)

L.p.

Nazwa zadania/obiektu wraz z okreś|eniem rodzaju,
przeznaczenia, konstrukcji danego obiektu,

powiezchni całkowitej oraz innych
charakterystycznych pa rametrÓw technicznych bądź

użytkowych danego obiektu, odpowiednich do
specja|ności architektonicznej uprawnier1 budow|anych.

Adres inwestycji i nazwa inwestora.
|mię i nazwisko projektanta / kierownika

budowy / kierownika robÓf)
Numer decpji o poarloleniu na budowę.

Czas praktyki
od-do (dd - mm - rr)

Łączna i|ośÓ
tygodni

odbytej praktyki
zawodowej

Forma odbywania
praktyki (np. etat,

częśÓ etatu, umowa:
z|ecenie, o dzieło,

inna).
Pełniona funkcja
techniczna (pzy
projektowaniu lub

na budowie)
odbywającego

praktykę (charakter
wykonywanych

ezvnności)

|mię i nazwisko osoby.
kierującej praktyką

(pieczęć z numerem
uprawnie

. budowlanych).
Funkcja osoby

kierująoej praktykq
pełniona na obiekcie
(ProjektanUKierownik

budowy/Kierownik
robÓt)'
Podpis

1 2 3 4 5 6
1 .

2.

3.

*) Niepotrzebne skreśliÓ

podpis patrona/kierownika praktyk podpis wnioskodawcy



Załącznik nr 6
do Regu|aminu postępowania kwalifikacyjnego w sprawach nadawania

u p rawnień budow|anych w s pecjal ności arch itekton icznej

PRoToKoŁ z KWALIF|KoWANIA vl/YKszTAŁcEN|A l PRAKTYK| zAWoDowEJ

Znak sprawy....../ .....OKK.1201 ...

PRoToKÓŁ z KWALIFIKoWAN|A WYKSZTAŁGEN|A I PRAKTYK! zAwoDowEJ
Sporządzony przez Komisję Egzaminacyjną powołaną pŻez okręgową Komisję

::::'::::1'.1.................;;il#;;............... ::::*j....|*".ł::::*.. :: :
Komisja Egzaminacyjna działając w sktadzie:

1. Przewodniczący Komisji:

(imię lub imiona i nazwisko)

2. Sekretarz Komisji:

3. Członek Komisji:

4. Członek Komisji:

5. Członek Komisji:

(imię lub imiona i nazwisko)

(imię lub imiona i nazwisko)

(imię lub imiona i nazwisko)

(imię lub imiona i nazwisko)

na posiedzeniu w dniu ......... . dokonała ponownego") / kwa|ifikowania
wykształcenia i praktykizawodowej na podstawie dokumentów złożonych przez:

Panią/Pana
(tytuł zawodovvy/stopień naukowy) (imię lub imiona i nazwisko)

(data urodzenia) (adres zamieszkania)
jako osobę wnioskującą o pzeprowadzenie postępowania kwa|ifikacyjnego oraz o nadanie
uprawnień budowtanych w specja|ności architektonicznej do ... ...

Kwa|ifikowanie polegało w szczegó|ności na ocenie złożonych dokumentów, w tym także w
zakresie ich kompletności i prawdziwości, kwa|ifikowania wykształcenia jako odpowiednie |ub
pokrewne d|a specja|ności architektonicznej oraz ocenie praktyki zawodowej osoby
ubiegającej się o uprawnienia budowlane.



Przedmiotem oceny Komisji Egzaminacyjnej były następujące dokumenĘ złożone ptzez
wnioskodawĘ: *

1) odpis dyplomu nr.^............ wydanego przez
w dniu "...... r., z którego wynika, że wnioskodawca ukończyt studia
rnagisterskie*) / inzynierskie"), w rozumieniu przepisów o szko|nictwie wyzszyfn, na
kierunku ..... ....) / tłĄrższe studia zawodowe, w rozumieniu
przepisów o wyższych studiach zawodowych, na kierunku

2) sup|em"". o; ;;;il:;,;;. ' o.]"o,egu studiów potwierd zony przezkierownika
podstaWowej jed nostki organ izacyj nej uczeln i* ;

3) oświadczenie potwierdzające odbycie praktyki wraz z zestawien iem

4) zaświadczenie potwierdzające odbycie praktykizawodowej wydane przezuńaściułego
wojewódzkiego inspektora nadzoru budow|anego, z wyszc'zegÓ|nieniem okresu
odbywania praktyki zawodowej z podaniem terminóW rozpoczęcia i ukończenia
praktyki, z zakresu danej specja|ności,

5) dokument wydany przez kierownika jednostki, w któĘ odbywała się praĘka
zawodowa za granicą

6) książka praktyki zawodowej zarejestrowana w okresie od 1 stycznia 1995 r. do 24
wrzeŚnia 2014 r.

7) zaświadczenie o odbyciu praktyki zawodowej przed dniem 1 stycznia 1995 r.

8) ...... praca/prace projektowe wykonane w ramach odbytej praktykizawodowej,

9) zaświadczenie z ucze|ni o ukończeniu studiów, które były prowadzone w oparciu o
umowę zawartąz |zbą Architektów RP, o której mowa w ań. 168b ustawy Prawo
budowlane;

10)życiorys zawodowy;

11)kopia dowodu tożsamości, potwierdzona za zgodność z oryginałem przez
przyjmującego wniosek pracownika biura okręgowej izby architektow RP

1Ł)zaświadczenie o przyna|ezności kierownika/patrona praktyk do izby samorządu
zawodowego, decĘa o nadaniu uprawnień budow|anych patrona/kierownika praktyk;

13)decyzja o nadaniu uprawnień budow|anych wnioskodawcy innych niż objęte
wnioskiem.

14)dowód uiszczenia pierwszej raty opłaty za postępowanie kwa|ifikacyjne tj. opłata z
tytułu kwa|ifikowania.

' t5) lnne.. . . .

Do wyŹej wymienionych dokumentów członkowie Komisji nie zgłosi|i uwag*) /wskazani nŹej
członkowie Kom isji zgłosi I i n astępujące zastrzeŻenia |ub uwag*)i :

1 .  ad .1 :



9 .  ad  9 :

16. inne:

Zgłoszone uwag i zostały rozstrzyg ni ęte przez członków Kom isj i w sposób następujący:

Komisia Egzaminacyjna na podstawie złożonych dokumentów ustatiła, że:
1. Przed zakończeniem kwa|ifikacji wykształcenia i praktyki zawodowej - okręgowa komisja



kwalifikacyjna okręgowej izby architektów RP zażląda od organu administracji
architektoniczno-budowlanej*)' / nadzoru budowlanego") / autora projektu") / inwestora")
przedstawienia prac projektowych"), potwierdzenia uczestnictwa w opracowaniu
przedstawionych projektów budow|anych*) |ub zakresu robót budowlanych*)' w których
uczestniczyła osoba ubiegająca się o uprav.rnienia budowlane, w ce|u:

Po uzyskaniu tych materiabvł i informacji kwa|ifikowanie wyksŹałcenia i praktyki
zawodowej Ędzie kontynuowane.")

2. Wykształcenie i praktyka zawodowa osoby ubiegającej się o przeprowadzenie
postępowania kwa|ifikacyjnego oraz o nadanie uprawnień budow|anych odpowiada
wymaganiom, o których mowa w przepisach Rozporządzenia w sprawie samodzie|nych
funkcji technicznych w budownictwie oraz Regulaminu postępowania kwa|ifikacyjnego w
sprawach nadawania uprawnień budow|anych w specja|ności architektonicznej
obowią7ującego w |ARP, w zakresie niezĘdnym do uzyskania uprawnień budow|anych
w specja|ności architektonicznej okreś|onej we wniosku.

3. okręgowa komisja kwa|ifikacyjna |zby Architektów RP powinna zaŻądać od
wnioskodawcy uzupełniania w terminie 30 dni dokumentÓw o :

Po uzupetnieniu tych dokumentów kwa|ifikowanie wykształcenia i praktyki zawodowej
będzie kontynuowane.

4. Wyksfałcenie*) / praktyka zawodowa*) wnioskodawcy nie odpowiada wymaganiom, o
których mowa W przepisach Rozpoządzenia W sprawie samodzie|nych funkcji
technicznych W budownictwie oraz Regu|aminu postępowania kwa|ifikacyjnego W
sprawach nadawania uprawnień budow|anych W specja|ności architektonicznej
obowiązującego W |ARP, w zakresie niezbędnym do uzyskania uprawnień budow|anych
W specjalności architektonicznej do poniewaz

5. osoba ubiegająca się o przeprowadzenie postępowania kwa|ifikacyjnego oraz o nadanie
uprawnień budow|anych podała nieprawdziwe*) / fałszywe*) dane w dokumentach
zaświadczających o odbyciu wymaganej praktykizawodowej, w odniesieniu do:

(miejscowość)

Protokoł niniejszy został odczytany, przyjęty i podpisany przez wszystkich członków Komisji
Egzaminacyjnej:

*)

*)



1 . Przewodniczący Komisji:

2. Sekretarz Komisji:

3. Członek Komisji:

4. Członek tGmisji:

5. Członek Komisji:

(imię lub imiona i nazwisko) (podlps)

(imię lub imiona i nazwisko) (podps)

(imĘ lub imiona i nazwisko) (wdpts)

(imĘtubimionai naałisko) (pad{s)

(imię lub imiona i nazwisko) (podois)
1 )

')- wpisać ko|ejnych członków komisjiegzaminacyjnej, jeŹe|i zosta|i powotanł
,) 

-zakres uprawnień budowlanych

") niepotrzebne skreśIió



Załączniknr 7
do Regu|aminu postępowania kwaIifikacyjnego w sprawach nadawania

u prawnień budowlanych w specjal ności architektonicznej

PosTANoWlE NAKŁADAJĄGE oBoWtĄzEK UZUPEŁNIENIA BRAKoW WE WNlosKU
o PRZEPRoWADZENIE PosTĘPoWANlA KWAL|F|KAGYJNEGo oRAz NADANIE

UPRAWNIEŃ guoowLANYcH

l 7 . t + ^  - Ą R ( ' H l T F , K T o w

oKRĘGow A IZB A ARCHITEKToW RP
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Znak sprawy: . . . . . . . . ./ . . .  . . . .OKK.1201.. .  . . . . . . ,  dnia . . .  201..  r .

POSTANOWIENIE

Na podstawie $ 6 ust. 1 rozpoządzenia Ministra lnfrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września
2014r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. 22014 r. poz.
1278) oraz ań. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania
administracyjnego (Dz' U. z2013r. poz.267 zpożn. zm.), po rozpatzeniu wniosku w sprawie
przeprowadzenia postępowania kwaIifikacyjnego i nadania uprawnień budow|anych W
specja|ności architektonicznej do ....
z dnia

wzywa się

Pana/Pania

do uzupełnienia braków w dokumentach dołączonych do wniosku
poprzezzlpŻenie w terminie 30 dni od dnia doręczenia niniejszego postanowienia:

1 .

2.
3.
4.
5.

Po bezskutecznym upływie powyzszego terminu zostanie wydana decyĄa o odmowie
nadania uprawnień budow|anych bez przeprowadzania egzaminu.

Na postanowienie nie słuzy zaŻa|enie; strona moŹe je zaskażyć ty|ko w odwołaniu od
decyzji.

otrzymują:
'1. Wnioskodawca
2. ala

(podpisy okręgowej komisji kwalifikacyjnej)



Załącznik nr 8
do Regulaminu postępowania kwalifikacyjnego w sprawach nadawania

u prawnień budow|anych w specja l nośc i architekton icznej

wN|osEK o UDoSTĘPNIEN|E PRoJEKTÓw au ooWLANYcH
LUB POTWIERDZENIE ZAKRESU ROBOT BUDOWLANYCH

PPzEz oRGANY ADM. PUBL.; AUToRoW LUB |NWESToRÓW

t 7 . T + ^  ^ R ( ' H I T f I K T O W

........ oKRĘGowA IZBA ARCHITEKToW RP
oKRĘGowA KoMISJA KWALIFIKACYJNA

dnia.. .  .2O1..r .

- Naanra i adres organu administracji
- Autor projektu
- lnwestor

WNIOSEK
Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorządach
zawodowych architektów oraz inzynierów budownictwa (Dz. U. z 2o13r. poz.93z z potn.
zm.), w związku z s 6 ust.2 rozporządzenia Ministra |nfrastruktury i Rozwoju z dnia 11
września 2014r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. |J. z
2014r. po2.1278),

zwracamy się z uprzejmą prośbą o udostępnienie projektów budow|anych // potwierdzenie
zakresu robót budowlanych, w których uczestniczył Ca)
Pan/Pani

jako osoby ubiegającej się
architektonicznej

o nadanie uprawnień budow|anych W specja|ności
do

1

2

Wykaz projektów budowlanych (nazwa, nr decyzji o pozwoleniu na budowę, data)

Zakres robót budow|anych:
1

2

3

z powazaniem

Do wiadomości:
1. Wnioskodawca):
)  a la

3.

(pzewodniczący okręgowej komisji kwalifikacyjnej)



Załącznik nr 9
do Reg u|am inu postępowan ia kwa|if i kacyj nego w s prawach nadawania

u prawnień budow|anych w s pecja|ności architekton icznej

DECYZJA
o oDMow|E NADAN|A UPRAWN|EŃ BUDoWLANYGH BEz PRZEPRoWADZAN|A

EGZAMINU
(po bezskutecznym upływie terminu na uzupełnienie braków w dokumentach

dołączonych do wniosku)

I 7 . E A  A R ( ' I { I T F K T O W

oKRĘGoWA lzBA ARCH|TEKTÓW RP
OKREGOWA KOMISJA KruALIFIKACYJNA

dnia. . .  . . . . . . . . . .201. . r .

DECYZ'A

Na podstawie ań. 24 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samoządach zawodowych
architektÓw oraz inżynierÓw budownictwa (Dz. U. z 2o13r. poz.932 z pÓŹn. zm.) zgodnie z art.
104 ustawy z dnia 14 czewvca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z2o13r.
poz.267 z poŹn. zm') oraz $ 5 ust. 10 Regu|aminu postępowania kwalifikacyjnego W sprawach
nadawania uprawnień budowlanych w specja|noŚci architektonicznej (uchwała nr ... ... ..... KR|A z
dn......'.....), w związku z s 6 ust.1 rozpoządzenia Ministra |nfrastruktury i Rozwoju z dnia 11
wześnia 2o14r, w sprawie samodzie|nych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z2o14r.
Po2.1278)

odmawia się
Panu/Pani
I  t r

24m. . . . . . . . . .

: :::: ii : : "*::: l : : ::*l:::* * " 0'* 1:* : : : :::'r5"#:T."Ji:.;;;i ; "il ; il :
Uzasadnienie

Pan/Pani w dniu .2o1,.r. zltoŻył do

okręgowej |zby Architektów RP wniosek o nadanie uprawnień budowlanych w specja|noŚci
architektonicznej do ... ......
W dniu ..201..r. Komisja Egzaminacyjna, powołana uchwałą okręgowej Komisji
Kwa lifikacyjnej, stwierdzita braki we wniosku.
Na podstawie s 6 ust.1 powotanego rozpoządzenia Ministra lnfrastruktury i Rozrłloju,
postanowieniem okręgowej Komisji Kwalif ikacyjnEz dnia ... ........2o1..r. znak: .. ' . . l . ....oKt(201..
został Pan/Pani zobowiązany do uzupełnienia wniosku w terminie 30 dni od daty otrzymania
postanowienia. Poniewai PanlPani ...... nie uzupełnił/a wniosku w
terminie/w sposób określony w postanowieniu, ozeczono jak Wyżej.

od niniejszej decyĄi służy odwołanie do KĘowej Komisji
Architektów RP za pośrednictwem
Kwalifikacyjnej' w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Kwalifikacyjnej lzby
okręgowej Komisji

Otzymuje:

1. Wnioskodawca
2. ala

(członkowie okĘgowej komisji l<walifikacyjnej



Załącznik nr 10
do Regu|aminu postępowania kwalifikacyjnego w sprawach nadawania

u prawn ień budow|anych w s pecjal ności arch itektonicznej

DECYZIJA
o o DM owt E NADAN |A U PRAWN I EŃ BU DoWLANYCH BŻ. PRZEPRoWADZAN IA

EGZAMINU

T 7 . T +   A R ( ' H I T F K T O W

......... oKRĘGoWA IZBA ARCH|TEKTÓW RP
oKRĘGoWA KoM |sJA KruAL|F|KACYJNA

Znak sprawy: . . . . . . . . .1 . . . . . . .OKK.12O1.. .  dn ia . . .  . . . . . . .201. . r .

DECYZ'A

Na podstawie ań. 24 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 grudnia 20@r. o samoządach zawodowych
architektów oraz inżynierÓw budownictwa (Dz. U. z2013r. pz.932zpóźn. zm.) zgodniezart.1M
ustawy z dnia 14 czeryvca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz' U. z 2o13r'
poz.267 z poźn. zm.) oraz $ 5 ust. 10 Regu|aminu postępowania kwa|ifikacyjnego w sprawach
nadawania uprawnień budowlanych w specja|ności architektonicznej (uchwała nr ........'.. KRIA z
dn............), wzuriązku z s 3, $4, oraz $ 5 rozporzqdzenia Ministra lnfrastruktury iRozwoju z
dnia 11 wześnia 2014r. w sprawie samodzie|nych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z
2014r. po2.1278)

odmawia się
Panu/Pani

Pan/Pani w dniu 2o1..r' złoŻyłla do
nadanie uprawnień.. okręgowej |zby ArchitektÓw RP wniosek o

budow|anych w specjalności architektonicznej do ... ...
Komisja Egzaminacyjna, powołana uchwałą okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej, przeprowadzita w
dniu ... ..'2o1..r. postępowanie kwalifikacyjne zgodnie z przepisami powołanego powyżej
rozporządzenia Ministra lnfrastruktury i Rozwoju i ustalila na podstawie złozonych dokumentów,
Źe nie spetnia Pan/Pani warunków w zakresie przygotowania zawodowego niezĘdnego do
uzyskania uprawnień budow|anych wskazanych w ztożonym wniosku.
Przygotowanie zawodowe Pana/Pani ......
w zakresie

nie odpowiada wymaganiom pzepisu rozporządzenia z
powodu.. .  . . . . . . . . . . . . .* l
okręgowa Komisja Kwa|ifikacyjne po pzeprowadzeniu postępowania stwierdza
nieprawdziwe*/fatszywe dane*/dokumenty w zakresie
Wobec powyższego orzeczono jak na wstępie.

od niniejszei decyĄi służy odwołanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej lzby
okręgowej KomisjiArchitektów RP za pośrednictwem

Kwalifikacyjnej' w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Otrzymuje:'1. Wnioskodawca
2. ala
* niepotzebne skreś|ić

(człon kowie okręgowej komisji l<w al ifikacyjnej)



Załącznik nr 11
do Regulaminu postępowania kwalifikacyjnego w sprawach nadawania

u prawnień budowlanych w specja| ności a rchitekton icznej

ZAWTADOMIENIE O DOPUSZCZENIU DO EGZAMINU NA UPRAWNIENIA BUDOWLANE
ORAZ O TERMINIE EGZAMINU

t 7 . | ł^ . ĄR ( .H IT r : KTow

oKRĘG o  WA
oKRĘGoWA IZBA ARCHITEKToW RP
KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Znak sprawy : ........./.......OKru201... .., dnia 201..r.

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie ań. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorządach
zawodowych architektów oraz inzynierów budownictwa (Dz. U. z2013r, poz.932zpóźn. zm.)
oraz art. 12 ust. f ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z2O13r. po2.1409 z
pożn. zm.), okręgowa Komisja Kwa|ifikacyjna|zby Architektów RP

zawiadamia

Pana/Pan ią . . . . ' .
zam. . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

o pozytywnym wyniku pierwszego etapu postępowania kwa|ifikacyjnego, tj. kwa|ifikowania
wyksztatcenia i praktyki zawodowej, a w związku z tym o dopuszczeniu do egzaminu na
uprawnienia budow|ane w specja|ności architektonicznej do ... .

Termin egzaminu wyznaczono na dzień 201..r'

Egzamin rozpocznie s ię o godzinie ' . . . . . . . . .  W .. . . . .  pzy ul .
n r  . . . . .  l ok .  . . . . .

Drugą ratę opłaty za postępowanie kwa|ifikacyjne tj opłatę za egzamin w
wysokości .' zł., na|ezy wnieść najpóŹniej 14 dni pzed terminem egzaminu na
rachunek bankowy okręgowej lzby Architektów RP o numerze

Za dzień zapłaty uważa się dzień uznania rachunku bankowego
............okręgowej lzby Architektów RP wskazanego powyżej.

Brak uiszczenia wymaganej wpłaty || raty opłaty za postępowanie kwa|ifikacyjne w
powyzszym terminie Ędzie uznany jako rezygnaĄaz przystąpienia do egzaminu.

ala

(pzewodni czqcy oktęgowej komi sji l<lualifikacyjnej)



Załącznik nr 12
do Regu|aminu postępowania kwa|ifikacyjnego w sprawach nadawania

u prawnień budow|anych w specja|ności architektonicznej

PRoToKoŁ z EGZAM|NU NA UPRAWN|EN|A BuDowLANE

PRoToKÓŁ ZEGZAM|NU NA UPRAWN|EN|A BUDoWLANE
przeprowadzonego przez Komisję Egzaminacyjną powołaną przez okręgową komisję
kwalifikacyjną okręgowej |zby Architektów RP uchwałą nr ..... z dnia

Komisja egzaminacyjna działając w pełnym składzie:
1 . Przewodniczący Komisji:

(imię tub imiona i nazwisko )
2. Sekretarz Komisji:

3. Członek Komisji:

4. Członek Komisji:

5. Członek Komisji:

(imię lub imiona i nazwisko)

(imię lub imiona i nazwisko )

(imię lub imiona i nazwisko)

(imię lub imiona i nazwisko)

na posiedzeniu w dniu dokonała, poprzez przeprowadzenie egzaminu
(części pisemnej przeprowadzonej w formie testu, oraz części ustnej) sprawdzenia czy
Pan/Pani

ur.
zam.

jako osoba ubiegająca się o pzeprowadzenie postępowania kwa|ifikacyjnego oraz o nadanie
uprawnień budow|anych w specja|ności architektonicznej do ......
(nlanaly da|ej "egzaminowanym") poslada - stosownie do pzepisów ań. 12 ust. 3 ustawy -
Prawo budowlane:

1. znajomość procesu budow|anego,
2. umlejętność praktycznego zastosowania wiedzy technicznej.

Komisja Egzaminacyjna w pierwszej ko|ejności stwierdziła, że osoba ubiegająca sę o
nadanie uprawnień budow|anych:

a) została dopuszczona do egzaminu na uprawnienia budow|ane,
b) uiściła drugą ratę opłaty za postępowanie kwalifikacyjne (optatę z tytułu

przepr ow adzenia egza m in u),
Stwierdzenie tożsamości osoby egzaminowanej nastąpiło na podstawie okazanego dowodu
tożsamości.

otwarcie zapieczętowanych kopeń zawieĘących zestaw pisemnych pytań egzaminacyjnych
(z nienaruszonymi pieczęciami) nastąpiło w trakcie egzaminu w obecności egzaminowanógo
(-ei).
Częśó pisemna egzaminu miała formę testu. W odniesieniu do wnioskowanego zakresu
uprawnień budow|anych - osoba egzaminowana udzie|iła prawidłowej odpowiedzi na ......
pytań, z zadanych jej ... ... ..pytań. Test ten zostaje załaczonv do niniejszeqo protokołu.



- Komisja Egzaminaryjna usta|a negatprmy wynik części pisemnej egzaminu, co powoduje
niedopuszczenie egzaminowanego do części ustnej egzaminu. *

- Komisja Egzaminacyjna usta|a pozytywny wynik części pisemnej egzaminu co oznac'za
dopuszczenie egzaminowanego do części ustnej egzaminu.*

Egzamin ustry po|egał na udzie|eniu odpowiedzi na zestaw 5 pytań egzaminacyinych:
3 pytania zawarte w wy|osouranym zestawie (zestaw pytań stanowi załqcznik do niniejszego
protokołu).

2 pytania: dotyczące prac projektbrarych oraz praktyki budowlanej, zadane przez komisję
egzaminacyjną

1) . . . . . .

2 ) . . .

Ewentualne pytania pomocnicze:

1) do pytania nr.:

do2) pytania nr

nrdo3) pytania

1. Ocena odpowiedzi na pytania z zestawu 5 pytań egzaminacyjnych (odpowiedź:
prawidłowa/n ieprawidłowa) :

1  ) . . . . . . . .  . . . . .  .

2 ) . . . . . . . . . . . . . .

3 ) . . . . . .

4 ) . . . . . .

s)......

Po przeprowadzeniu części ustnej egzarninu Komisja Egzaminacyjna dokonała ustalenia
wyniku egzaminu. W wyniku Ę oceny:
- Komisja egzaminacyjna ustala pozytywny wynik cabgo egzaminu.*
- Komisja egzaminacyjna usta|a negatyłvny wynik części ustnej egzaminu.*

Szczegołowe uzasadnienie oceny poszczegó|nych odpowiedzi :



Za povtyiszym wynikiem egzaminu głosowało .... członków Komisji Egzaminacyjnej, w i|ości
głosow

2 4 . . . . . . . . . . .

przeciw

wstrzymujących się

Następnie Przewodniczący Komisji Egzaminacyjnej ogłosił osobie egzaminowanej powyzej
ustalony wynik egzaminu.

Komisja Egzaminacyjna pzekazuje niniejszy protokół wraz z dokumentacją właściwej
okręgowej komisji kwalifikacyjnej ce|em wydania decpji:

A w sprawie nadania uprawnień budowlanych."
  w sprawie odmowy nadania uprawnień budow|anych. w związku z negatywnym

wynikiem części pisemnej egzaminu ( testu)"
,r w sprawie odmowy nadania uprawnień budow|anychw związku z negatywnym

wynikiem części ustnejegzaminu ".

Dodatkowe uwagi:

(miejscowoŚć)

Protokoł niniejszy został odczytany, przyjęty i podpisany przez wszystkich członków Komisji
Egzaminacyjnej:

1 . Przewodniczący Komisji:
ri,ię tii.iiiiii i ,&iii.l (podpis)

2. Sekretarz Komisji:

3. Członek Komisji:

(imię lub imiona i nazwisko) (podpis)



4. Cilonek Kornisji:

5. Gńnek Konisji:

_ u*. --.., 
, ri _

(W frlh itrffiia i nag:yyiś(6.) (podpbj

{illlĘltńit,iffiai nazllńsłrc.) {@is)

(gttĘfulbłnfuini nawisłoj (podpłsj

'- upłs* kdeinych cdonkóf koffliqii e$affłinacyjnej, ieźp|[ zosila|i połołani oraz dordę*-
- niepotzebne skreś|ić



Załącznik nr {3
do Regu|aminu postępowania kwa|ifikacyinego w sprawach nadawania

u prawnień budow|anych w specja l ności architektonicznej

ZAW|ADoM|EN|E o MożLWoŚc| lTERil||N|E PoNoWNEGo PRZ,YSTĄP|EN|A Do
EGZAMINU NA UPRAWNIENIA BUDOWLANE

a 7 . I + ^  ^ R ( ' H l T f l K T O w

OKREG O  WA
oKRĘGoWA IZBA ARCHITEKToW RP
KOMISJA KWALIFIKACYJNA

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie ań. 12 ust.4h ustawy z dnia 7 |ipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz. U. z2013r'
poz.1409 z pożn. zm.) okręgowa Komisja Kwalifikacyjna lzby Architektów RP

zawiadamia

Pana/Panią.. . . . .
zam.  .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

jako osobę ubiegającą się o przeprowadzenie postępowania kwa|ifikacyjnego oraz o nadanie
uprawnień budow|anych w specja|ności architektonicznejdo ...... ..........,|z
w związku z negatywnym wynikiem części pisemnej/ustnej" egzaminu na uprawnienia
budow|ane w specja|ności architektonicznej do ..'
ponowne przystąpienie do egzaminu w części pisemnej/ustnej* jest możliwe nie wcześniej
niż po upływie trzech miesięcy.

o szczegołowym terminie zostanie Pan/Pani powiadomiony (-a) zgodnie z przepisem
aft. 12 ust.4f ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013r. po2.1409 z
poŹn. zm.), w przypadku złożenia odpowiedniego wniosku o ponowne pŻystąpienie do
egzaminu/części ustnej egzaminu", zgodnie z w;zorem Załącznik nr 14 do Regulaminu
postępowania kwalifikacyjnego W sprawach nadawania uprawnień budow|anych W
specjalności architektonicznej dostępnym na stronie intemetowej www.iarp.p| w zakładce
Regulaminy w terminie ogłoszonym przez KĘową Komisję Kwa|ifikacyjną.

ala

( p rzew od n iczqcy o k rę g owe j ko m i sj i l<w al if i ka c yj n ej



ośriadczam, Źe p'rzedstawione przeze rnnie informacje idokumenty sąprawdzitve, a
odpowiaŁialność za podanie informacji nbpraudziurych jgst mi znana.

oświadczarn, że wyraźrum zgdę na p{zetwafz.lnie danych osoboufych do e|ów
a'ftlencyjny.cfr, d|a potrzeb p{-eeft'wadŁ€nia posfięporania lclva|łfikacyjn€go na upra*nbnia
budow|ane w specja|no{ci arch}te|donkznej, zgodnb z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o
ocfrronie danych osobołYs| { Dz. U. z2ffi2 r. Nr 101 poz. 926 zpóŹn.zm.).

W zatączeniu do Yrłnbsku s|dadam dorrńd ulszczenia opHy za przystąpienb do egzaminu/
ponwne g-zystącłenie do części ushej egzaminu* na uprawnienia budow|ane w
specja|ności architektonicznej do ... ...

(podpis wniosl<fuwcy

1 111 1i1 ę 7111ĄCZtlt t KI :

" niepotrzebne skreś|ić
" * wybraó poprzez podkreśbnie w za|eżności od wriioskowanego zakresu uprawnień



Załączniknr 14
do Regulaminu postępowanla kwaIifikacyjnego w sprawach nadawanla

u prawnień budowlanych w specjal ności architektonicznej

WzoR WNlosKU o PoNoWNE PRzYsTĄPlENlE Do EGZAMINU o NADAN|E
U PRAWN I EŃ BU DoWLANYG H W s PEGJALN oŚct ARGH ITEKToN lczN EJ

dnia

(tytuł zawodowy, stopieńftytuł naukowy) (miejscowość)

(imię / imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)

(PESEL)

(ad re s m i ejsca zamie szka n i a )

(nazwa i adres okręgowej komisji kwalifikacyjne)

Wniosek

Wnoszę o przeprowadzenie postępowania kwa|ifikacyjnego W zakresie ponownego
przystąpienia do egzaminu/ części ustnej egzaminu", mającego na ce|u nadanie mi
uprawnień budow|anych w specjaIności architektonicznej do:

- projektowania i k|erowania robotami budow|anymi bez ograniczeń**
- projektowania bez ograniczeń**
- kierowania robotami budow|anymi bez ograniczeń**
- projektowania i kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie**
- projektowania w ograniczonym zakresie**
- kierowania robotami budowlanymiw ograniczonym zakresie** .

Data i miejsce ostatniego egzaminu pisemnego oraz wynik egzaminu * :

oświadczam, ze zapoznalem (-am) się ze stosownymi przepisami normującymi
zasady i tryb postępowania kwa|ifikacyjnego oraz nadawania uprawnień budow|anych w
specjaIności architektonicznej.



oświadczam, Że przedstawione przeze mnie informacje i dokumenty są prawdziwe, a
odpowiedziaInośc za podanie informacji nieprawdziwych jest mi znana.

oŚwiadczam, ze Wyrazam zgodę na pzetwazanie danych osobowych do ce|ów
ewidencyjnych, dla potrzeb pzeprowadzenia postępowania kwa|ifikacyjnego na uprawnienia
budow|ane w specja|ności architektonicznej, zgodnie z ustawą z dnia 29.08'1997 r. o
ochronie danych osobowych ( Dz. U. z2002 r. Nr 101 poz' 926 zpożn' zm.).
\N załączeniu do wniosku składam dowod uiszczenia opłaty za pzystą1lienie do egzaminu/
ponowne pzystącienie do części ustnej egzaminu" na uprawnienia budow|ane W
specjalnoŚci architektonicznej do ... .

(podpis wnioskodawcy

INNE ZAŁACZN|KI:

* niepotrzebne skreślić
* * wybrać poprzez podkreś|enie w zalezności od wnioskowanego zakresu uprawnień



Załącznik nr 15
do Regulaminu postępowania hralifikacyjnego W sprawach nadawania

u prawnień budowlanych w specja| ności architektonicznej

DECYZJA o NADANIU UPRAWN|EŃ BUDoWLANYCH W sPEcJALNoŚcl
ARCHITEKTONICZNEJ

I 7 . I ł , A  AR ( .H l T FKTow

oKRĘGowA
oKRĘGowA |ZBA ARCHITEKToW RP

KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Znaksprawy: . . . . . . . . . .1. . . . . . . .1201.. .  dnia. .  . . . . . .2O1..r .

DECYZJA nr_/_OKKI2O1_

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorządacft
zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz. U. z2013r. poz.932zpóżn. zm.\
w zwią,zku z art. 12, art' 13 oraz art. 14 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo
budow|ane (Dz. U. z 2013r. poz.1409 z pożn' zm.), zgodnie z ań. 104 ustawy z dnia 14
czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013r. poz'267 z póżn.
zm.)

stwierdza się, że

Pan/Pani (Mułzawodowy/stopień naukowy onz imię, imiona i nazwisko),..

urodzony/a w dniu... ... w ...
posiada odpowied nie wykształcenie techniczne oraz praktykę zawodową

i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytyrrnym otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

w specjalności architekton icznej do
projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń.")

projektowania bez ograniczeń. *)

kierorania robotami budow|anymi bez ograniczeń. *)

proiektowania i kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie. *)

projektowania w ograniczonym zakresie. *)

kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie. *)

Powvższe uprawnienia budow|ane u poważniaia do wvkonvwania

samodzielnei fu n kcii tech nicznei w budownictwie. obeim u iacei :

{ ) projektowanie, s prawdzan ie projektów architekton iczno.budow|anych i
sprawowanie nadzoru autorskiego;")

2) projektowanie budynków o kubaturze do 1 000 m3 w zabudowie zagrodowej;")

3) kierowanie budową |ub innymi robotami budowlanymi;*)

3) kierowanie budową lub innymi robotami budow|anymi przy realizacji budynków o
kubatuze do 1 000 m3;*)

3) wykonywanie nadzoru inwestorskiego;*)

4) sprawowanie kontro|i technicznej utrzymania obiektów budow|anych;*)



--f _i-;,,:*

Decpja ninbjsza jako uur4|ę&tiaĘca w cabści 'sanb sńrony nb vuym4n rzasadnienia.

od potffyzszej decldi pł.zysfuguie PantdPanł odtrotąie do |fta'ore| t(o{nisłi
Kwa|łfikacyjne! |zby Archłtektńr RP za pośrednictrłerrr oloęgo$e! Komłss Kwa|ifikrcylnej

okręgołej |ńy ArcflitektÓ.v RP, w terminie 14 dni od.dnia doęczenia
dec.yzji.

{@łsycfu tt-wokęgCIńq.'ro''.'*Ęf kraffiar.vn,ei)

Otrzymuia:

1. Whloskodałca: {i,?uę,rrłma inałt{dro ota a&es)..
2. Gbrny |nspektor Nadzoru agodanego - w cdu urisania do errtra|lrego rejestru osób

posiadajągycft uprawnienia hrdąY|are (p ryłall'grrlolu*xft,t łń,ę fuvzi)
3. . . . . ' . okręgouva mda izby architekt&r RP {po tJclralnror'nw,iątlłu sĘ evzn)
4. ala

"} wpłsać w za|eżności od wnioskorarcgo zakresu uprambi.



Załącznik nr 16
do Regu|aminu postępowania kwalifikacyjnego w sprawach nadawania

u prawnień budowlanych w specja l ności architekton icznej

DECYZJA o oDMoWtE NADAN|A UPRAWN|EŃ BUDoWLANYGH W sPEcJALNoŚc|
ARCHITEKTONICZNEJ

. 7 . T+  A  . Ą  R  ( .  t {  l  T F ,  K  To  w

o KRĘGowA
oKRĘGowA IZBA ARCHITEKToW RP

KOMISJA KWALIFIKACYJNA

DECYZJA nr I OKK[201

Na podstawie ań' 24 ust'1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorządach
zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz. U. z 2o13r. poz.932 z poŹn.
zm.), zgodnie z ań. 1M ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania
administracyjnego (Dz. U. z 2o13r, poz'267 z późn. zm.) oraz art, 12 ust.3 ustawy z dnia 7
|ipca 1 994r' Prawo budow|ane (Dz. U. z 2013r. poz'1 409 z poŻn. zm.)

odmawia się
Panu/Pani (ffiuł zawodowy/stopień naukowy oraz imię, imiona i nazwisko)...

urodzonemu Cej) w dniu.. .  .  . . .  w . . .

nadania uprawnień budowlanych
w specjalności architektonicznei do

projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń ")
projektowania bez ograniczeń *)

kierowania robotami budow|anymi bez ograniczeń ")
projektowania i kierorvania robotami budowlanymiw ograniczonym zakresie ")

proiektowania w ograniczonym zakresie ")
kierowania robotaml budowlanymi w ograniczonym zakresie *)

Na podstawie art. 12 ust.4h ustawy zdnia 7lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z2O13r.
poz.14o9 z poin. zm.) usta|a się, ze ponowne przystąpienie do egzaminu będzie moz|iwe po
uptywie 3 miesięcy od daty przeprowadzenia egzaminu, z którego wnioskodawca uzyskał
negatywny wynik.

Uzasadnienie



Jak wynika z arkusza testu egzaminu pisemnego, który został roan,tiązany przez Pana/Panią

il;"*ffi,....;;b.;. ;ń;ó;"ł o:il:T*:*no o5-JP",.1?' "no',.xTll,:*[n,"o'3HF:';
:........ udzie|ił (-a) ..... odpowiedzi prawidłowych, co nie stanowi

wymaganego |imitu do za|iczenia egzaminu pisemnego, okreś|onego na wstępie testu i
dopuszczenia do części ustnej egzaminu, decydując jednocześnie o neqatvwnvm wyniku
catego egzaminu. *)

Jak wynika z protokołu czynności egzaminaryjnych z dnia ..'.....2o1..r., Komisja
Egzaminaryjna, na podstawie udzie|onych przez wnioskodawcę - Pana/Panią

, odpowiedzi ustnych, uznata wynik egzaminu za neoatywny.
Pozytywny wynik części pisemnej egzaminu jest wazny przez okres 3 |at od dnia jego
uzyskania. Z uwagi na fakt, Ź uzyskała Pan/Pani negatywny wynik z egzaminu ustnego,
ponowr]e przystąpienie do egzaminu jest możliwe ty|ko do tejczęści.

Uzasadnienie merytoryczne (na podstawb ptotokołu)

*)

Stosownie do ań. 12 ust.3 powołanej wŻej ustawy z dnia 7 |ipca 1994r. Prawo budow|ane
(Dz. U. z 2013r. poz.1409 z póżn. zm.), warunkiem uzyskania uprawnień budow|anych jest
zdanie egzaminu ze znajomości procesu budow|anego oraz umiejętności praktycznego
zastosowania wiedzy technicznej. Z przebiegu egzaminu wynika, że wnioskodawca nie
wykazał się taką wiedzą i umiejętnościami, co uniemożliwia nadanie wnioskowanych
uprawnień budow|anych.

od powyższej decyzji przysługuje Panu/Pani odwołanie do KĘowej Komisji Kwa|ifikacyjnej
|zby Architektow RP za pośrednicńrem okręgowej Komisji Kwa|ifikacyjnej ...........
okręgowej lzby Architektów RP, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

( pod p i sy czło n kÓw ok rę g ow ej ko m i sj i l<w a l if i kacyj n ej)

otrzymują
Wnioskodawca: (mię, imiona i nazwisko onz adres)..
ala

*) wpisać w zalezności od wnioskowanego zakresu uprawnień
*) stosowaćw za|eŻności od negatynłłnie ocenionej częściegzaminu

1 .
2 .


