Uchwała nr o.38.IV-2014
Krajowej Rady Izby Architektów RP
z dnia 16 paźł|ziernika20|'4 r.
w sprawie wprowadzenia
Regulaminu postępowania kwalifikacyjnego w sprawach nadawania uprawnień
budowlanych w specjalnościarchitektonicznej
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. TreśóRegulaminu, o którym mowa w ust. 1, stanowi załącznikdo 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 wprowadzeniaregulaminu postępowaniakwalifikacyjnego w
sprawach nadawania

uprawnień

budowlanych

w

specjalności architektonicznej do

projektowania bez o graniczeń.

$2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Krzysztof Ozimek, architektIARP

PrezesKrajowej Rady IARP

SekretarzKrajowej Rady IARP

Uchwałę otrzymują:
1) Minister Infrastruktury i Rozwoju
2) okręgowe Rady Izby Architektów RP
3) ala

Załącznikdo uchwałynr o-3&lV.2014
kajowej Rady lzby Architel<tów
RP
z dnia 16 paździemika2014 r.
- tekstjednolity,ze zm. O42-lV-2014

REGULAMIN
postępowania kwalifikacyjnego w sprawach nadawania
uprawnieńbudowlanychw specjalnościarchitektonicznej

s1
'1. Niniejszy
Regu|amin postępowania kvva|ifikacyjnego
W sprawach nadawania

uprawnień budow|anych w specja|ności architektonicznej, zwany da|ej
postępowania kwa|ifikacyjnegoW sprawach
"Regu|aminem",okreś|azasady
nadawaniauprawnieńbudowlanychw specja|nościarchitektonicznej.

2 . Uprawnienia budow|ane w specjalnoŚci architektonicznejnadawane są w
następujących
rodzajachoraz zakresie:
1) do projektowania
i kierowaniarobotamibudow|anymi
bez ograniczeń;
projektowania
2) do
bez ograniczeń;
3) do kierowaniarobotamibudow|anymi
bez ograniczeń;
4) do projektowaniai kierowania robotami budowlanymiw ograniczonym
zakresie;
5) do projektowania
w ograniczonymzakresie;
6) do kierowania
robotamibudowlanymiw
zakresie.
ograniczonym
3 . Podstawę prawną do nadawania uprawnień budow|anych W specja|ności
architektonicznej
stanowią
1) ustawaz dnia 7 lipca 1994r.- Prawo budowlane(tekstjednolity- Dz. U. z
2o13r.poz.1409,zpóżn. zn.),anvanej
da|ej' ustawaPrawo budow|ane'.
2) ustawa z dnia 15 grudnia 2000r. o samorządachzawodowycharchitektów
oraz inŻynierówbudownictwa(tekst jednolity_ Dz. U. z 2013r. poz.932, z
póżn.zn'), zwanejda|ej,,ustawą
samorządową"
;
3) ustawaz dnia 14 czerwca 1960r.- Kodeks postępowaniaadministracyjnego
(tekstjednolity- Dz. U. 22013r. poz.267),zwanejdalej,,K.p.a.";
4) rozporządzenieMinistra|nfrastruktury
i Rozwojuz dnia 11 września2o14r.w
sprawie samodzielnychfunkcjitechnicznychw budownictwie(Dz. U. z 24
września 2o14r, poz.1278), ań/ane dalej ,rozporządzeniem Ministra
|nfrastruktury
i Rozwoju|ub
"Rozporządzeniem";
5) statut|zbyArchitektówRzeczypospo|iĘ Polskiej,zwany da|ej
"Statutem';
6) regu|aminorganizacjii trybu działaniaorganów jednostek organizacyjnych
samorząduzawodowego architektów- |zby Architektów RP z wyĘczeniem
zjazdów.
4. Przepisy, o których mowa w ust. 3 oraz Regu|aminpub|ikowanesą na stronie
internetowej
lzby ArchitektówRP.
Wykaz aktów prawnych,którychznajomość
obowiązujew trakcieegzaminu,Krajowa
Komisja Kwa|ifikacyjnaogłasza na stronie internetowejlzby Architektów RP,
najpóŹniejna dwa miesiąceprzed każdymterminemegzaminu.Pzystępującychdo
egzaminu na uprawnieniabudow|aneobowiązujestan prawnyaktów prawnychna
dzień przeprowadzenia
egzaminu.
Na pisemnywniosekosoby ubiegającejsię o nadanieuprawnieńbudow|anych
w
specjaInościarchitektonicznej,wtaŚdwa okręgowa komisja kwa|ifikacyjnajest
obowiązanaudostępniÓ
Regu|aminu.
tekstniniejszego
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1 . Prowadzenie postępowania kwalifikacyjnego,przeprowadzanie egzaminów na

uprawnieniabudow|aneoraz wydawanie decyzji w sprawie nadawania uprawnień
miejscowo okręgowych komisji
budow|anych,nalezy do kompetencjirn*aściwych
- jako organówokręgowychizb architektówRP.
kwa|ifikacyjnych

stanowiZałączniknr { do Regulaminu.
2 . Schematpostępowaniakwa|ifikacyjnego
rozstrzygająo nadaniua|bo odmowie
3 . Decyzje w sprawie uprawnieńbudow|anych,
nadaniauprawnień.
4 . Prowadzeniepostępowaniaodwoławczegoiwydawanie decyzji w drugiejinstancjiw
sprawach nadawania uprawnień budow|anychnalezy do kompetencjiKĘowej
KomisjiKwa|ifikaryjnej|zbyArchitektówRP.
5 . Na zasadny wniosek, osoby ubiegającejsię o uprawnieniabudow|ane,Krajowa
Komisja Kwalifikacyjnamoże wydać postanowienieo zmianie okręgowejkomisji
o którychmowaw ust.1.
czynności,
właściwej
do przeprowadzenia
kwa|ifikacyjnej
prowadziĘestr osób, którymnadano uprawnienia
okręgowakomisjakwalifikacyjna
Wzór Ęestru stanowiZałączniknr 2 do
architektonicznej.
budow|anew specja|ności
Regulaminu.
przechowuje,przy pomocy biura okręgowejizby
7 . okręgowa komisja kwa|ifikacyjna

dokumentacjidotyczącejnadania uprawnieńbudow|anych,
architektówRP, całość
zzastrzeŻeniem,iz prace projektowe,o których mowaW s 3 ust. 4 pkt 4 zwracane są
wnioskodawcy po zakończeniu postępowania kwa|ifikacyjnego ostatecznq
o umotzeniupostępowania.
|ubpostanowieniem
i prawomocnądecyzją

sporządzasię wedtug
kwa|ifikacyjnego
8 . Dokumentypowstającew toku postępowania
wzorów zawańych w zatącznikach do ReguIaminu.Zasady uzywania druków
odrębneprzepisywewnętrzne|zbyArchitektówRP.
i pieczęciokreślają

9 . W wypadku zmiany obowiązującychprzepisów wzory druków podlegająbiezącej
aktualizacji.
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_
1 . Biura okręgowychizb architektówRP pub|ikująna swoich stronachinternetowych

'lnformację dotyczącą składania wniosków o przeprowadzeniepostępowania
kwa|ifikacyjnego oraz nadanie uprawnień budow|anych W specja|ności
Wzór informacjistanowiZałączniknr 3 do Regu|aminu'
architektonicznej''.

2 . Wtaściwośómiejscową okręgowej komisji kwa|ifikacyjnej wznac"a miejsce
zamieszkaniaosoby ubiegającejsię o uprawnieniabudowlanewskazanewe wniosku
o przeprowadzenie postępowania kwa|ifikacyjnegooraz 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
w okręgowejkomisjikwa|ifikacyjnej
na|eżyzłoŻyć
o nadanieuprawnieńbudow|anych
(biuze okręgowejizby)wskazanejw postanowieniu.
na|ezydołączyÓ:
4. Do wnioskuo nadanieuprawnieńbudow|anych

1) odpis dyp|omuukończeniastudiów wyzszych a|bo kopię odpisu dyp|omu
poświadczonąza zgodnośćz oryginałemprzez notariusza |ub przez
pracownikabiuraokręgowejizby architektówRP przyjmującego
wniosek;
2) sup|ementdo dyp|omua|bo wypis z przebiegustudiów potwierdzonyprzez
jednostkiorganizacyjnej
kieiownikapodstawowej
uczć|ni;
3) dokumentypotwierdzĄąceodbyciepraktykizawodowej,tj:
a) oświadczeniepotwierdzająceodbycie praktyki zawodowej wraz ze
zbiorczymzestawieniemodbytejpraktykizawodowej
wg Załącznikanr 5
i nr 5a do Regulaminu
lub,
b) zaświadczeniepotwierdzająceodbycie prakĘki zawodowej wydane
przez wtaŚciwego wojewódzkiegoinspektoranadzoru budow|anego,
z wyszczególnieniem
okresuodbyrania praktykizawodowej
z podaniem
praktyki,
terminów rozpoczęcia i ukończenia
z zakresu danej
- w przypadkuprakĘkizawodowejpzy projektowaniu
specjalności
|ub
budowieobiektówbudow|anych
usytuowanych
na terenachzamkniętych
pod|egłej
w jednostceorganizacyjnej
Ministrowiobrony Narodowej,
ministrowiwłaściwemu
do spraw wewnętrznycha|bo Szefowi Agencji
Bezpieczeństwa
Wewnętznegolub,
c) dokumentwydanyprzez kierownikajednostkl,w któĘ odbywałasię
prakĘkazawodowa,potwierdzonyprzez osobę, pod kierunkiemktóĘ
była odbywana praktyka, posiadajqcą uprawnienia odpowiadające
uprawnieniom w specja|noŚci archłtektonicznejoraz zakresem
adekwatnymdo rodzaju uprawnień o jakie ubbga się kandydat w pzypadkupraktykiodbywanejzagranicą|ub,
praktykązawodową
d) ksiąika praktykizawodowejz udokumentowaną
przed25 wześnia2o14r.,z wpisamipotwierdzonymi
pzez kierownika
prakĘk do dnia 16 października2o14r - w przypadku osób
posiadającychzaĘestrowaną ksiązkę praktyk w okręgowej izbie
architektówRP |ubuzędzie wojewódzkim
w okresieod 1 stycznia1995
r. do 24 wzeŚnia 2014r, |ub
e) zaŚwiadczenieo odbyciupraktykizawodowej,potwierdzoneprzezosoĘ
kierującapraktyką-w pzypadku osób, któreodbyłypraktykęzawodową
przeddniem1 stycznia1995r.
4) maksimum tzy wybrane przez kandydata prace projektowewykonane w
ramach odbytejpraktykizawodowej_ w przypadkuubieganiasię o nadanie
uprawnleńdo projektowania
bez ograniczeńlubw ograniczonymzakresie.
5) zaświadczeniez ucze|ni _ w przypadku,gdy studia były prowadzonew
oparciuo umowęzawartąz|zbąArchitektówRP, o którejmowa w art. 168b
ustawyz dnia 27 lipca 2005 r. o szkolnictwiewyzszym (Dz. U. z 2012 r. poz.
5 7 2 , zezm . )
6) życioryszawodowy;
7) kopię dowodu tozsamości,potwierdzonąza zgodnośćz oryginałemprzez
przyjmującego
wniosekpracownikabiuraokręgowejizby architektówRP;
8) zaświadczenie o przyna|eznoścido izby samorządu zawodowego
kierownika/patronapraktyk, w całym okresie kierowania praktyką |ub
patronowaniajej, wraz z kopią uprawnieńbudowlanychkierownika/patrona
praktyk.
9) decyzję o nadaniu uprawnień budow|anych- jeśli osoba posiada inne
uprawnieniabudowlaneniżob!ętewnioskiem.
10)dowód uiszczenia piemszei raty opłaty za postępowanie kwa\itikacyine ti.
optatę z tytułukwa|ifikowania,W wysokościustalonej odpowiedniąuchwałą
KĄowej Rady IARP zgodnie z art. 12 ust.Sc - ustawy Prawo budow|ane.
Drugą ratę opłatytj' optatęz tytułuprzeprowadzeniaegzaminuuiszcza się
najpoŹniej14 dni przed przystąpieniemdo egzaminu,o którym mowa W s 4
ust.4.pkt2.
5 . Za pracę projektową o której mowa w ust. 4 pkt 4) uznĄe się poświadczoneza
zgodność z oryginałem, przez kierownika/patronapraktyk, kopie części
projektubudow|anego,
architektonicznej
W wykonaniuktórych uczestniczyłaosoba
ubiegającasię o nadanieuprawnieńbudowlanych
w specjalności
architektonicznej.

6. Prace projektowe,o których mowa w ust. 4 pkt 4) kandydat składa w formie
papierowej.
7. Dokumenty'o którychmowaw ust.4 stanowiąintegralnączęśćwniosku.
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1. Wnioski o nadanie uprawnieńbudowlanyń, wraz z zaĘe.znlkami,Przewodniczący
okręgowejkomisji kwa|ifikaryjnejkierujedo komisji egzaminacyjnej.
2. Komisja egzaminacyjna,w tym jej przewodniczącyi sekretarz, powohywanajest
uchwałąwłaściwej
okręgowej komisji kwa|ifikacyjnejna czas okreś|ony,|ecz nie
dłuższyniz odpowiadającykadencjiokręgowejkomisjikwalifikacyjnej.Dopuszcza się
powotaniawięcejnŹ jednejkomisjiegzaminacyjnej.
moŹ|iwośĆ
3. Każda komisja egzaminacyjna powoływanajest spośród członków samorządu
zawodowego architektÓw w składzie minimum 3-osobowym,pzy czym W skład
każdej komisji egzaminacyjnejminimum jedna osoba powinna być członkiem
okręgowej komisji kwalifikacyjnej.W skład komisji dodatkowo powotywane są
minimum2 osoby w charakterzezastępów członków,a ich udziałw pracach komisji
jest moż|iwyw przypadkach,o którymrnowaw ust.7 pkt 4.
4. Postępowaniekwa|ifikacyjne
składasię z dwóch etapów:
1) kwa|ifikowaniawykształceniai praktyki zawodowejjako odpowiednie|ub
pokrewned|aspecjalności
architektonicznej
;
procesu
2) egzaminu ze znajomości
budowlanegoi praktycznegostosowania
wiedzytechnicznej.
5. Na czas pŻeprowadzaniakwalifikacjii egzaminu,okręgowarada izby architektówRP
jako doradcy - członka
moze zapewnićudziałw pracach komisjiegzaminacyjnej,
przedstawiciela
samorząduadwokackiego|ubradcowskiego,|ub
organówsamorządu
terytoria|nego
Iubadministracji
rządowej.
6. Członkomkomisjiegzaminacyjnej
oraz doradcy,o ktorymmowaw ust.S,za udziałw
postępowaniu kwalifikacyjnymi przeprowadzeniu egzaminu na uprawnienia
budowlane,przysługuje
w ań. 12 ust.Sf_
Wynagrodzeniew wysokościokreś|onej
ustawyPrawobudowlane.
7. Członkowie
komisjiegzaminacyjnej
mająobowiązek:
.1)zachowaniaw tajemnicyposiadanychinformacji,
dotyczącychzestawÓwpytań
egzaminacyjnych;
2) zachowania poufnościdanych osobowych, uzyskanych z prowadzonych
postępowań;
3) nie udzie|aniawyjaśnień
osobom,którychwnioskirozpatrują
4) niezwłoczneg
o zgłaszaniaPrzewodniczącemu komisji egzaminacyjnej:
a) stwierdzeniafaktu pozostawaniaz osobą ubiegającąsię o nadanie
uprawnień w stosunku pokrewieństwa |ub powinowactwa,
bezpośredniĄza|eŻności
słuzbowej|ubnadzorowaniaco najmniejw
częścipraktykiodbytejprzezwnioskodawcę;
b) swojego uczestnictwa,jako wykładowcy|ub organizatora,We
do egzaminu,co najmniej
wsze|kichszko|eniachprzygotowujących
poprzedzającego
w okresieroku,
terminegzaminu.
8. Przewodniczącykomisji egzaminacyjnejodpowiadaza przygotowaniei sprawne
pzeprowadzenieegzaminuna zasadachokreś|onych
w Regulaminie.
9. W pzypadku, o którymmowaw ust.7 pkt4) ppkta) komisjaegzaminacyjnazawiesza
członkakomisjiw kwa|ifikowaniu
i oceniewiadomości
tylkow stosunkudo tej osoby.
W takim przypadku, członek komisji nada| uczestniczy w postępowaniu
pozostałych
kwa|ifikacyjnym
wnioskodawców.W przypadku,o ktÓrymmowaw ust. 7

pkt 4) ppkt b) komisjaegzaminacyjnadokonujezmianyswojegoczłonkana czas do
zakończeniawszystkichpostępowańkwa|ifikacyjnych
w danej sesji egzaminacyjnej,
powołując
w jego miejscejednegoz zastępców,o którychmowaw ust. 3' W decyzji
komisji egzaminacyjnej nie bierze udziału członek komisji, którego dotyczy
jestw protóko|e.
zawieszenie|ubzmiana.Zawieszenie|ubzmianaodnotowywane
prac komisjiegzaminacyjnej
10.obsługęadministracyjną
zapewniabiurookręgowejizby
architektowRP.
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1. Postępowanie kwa|ifikacyjńe,popzedzające dopuszczenie do egzaminu na
jako odpowiednie
uprawnieniabudow|ane,obejmujekwa|ifikowanie
wykształcenia,
pokrewne
praktyki
|ub
d|a specja|nościarchitektonicznej,oraz
zawodowej
z jednoczesnąocenątej praktykina podstawiezłożonych
dokumentów.Z czynnoŚci
tych komisjaegzaminacyjnasporządzaodpowiedniprotokoł,
który przekazywanyjest
bezaułocznieokręgowejkomisjikwa|ifikacyjnej'
Wzór protokołu
stanowiZałączniknr
6 do Regulaminu.
2. W przypadku stwierdzeniabraków lub błędóww dokumentachzaĘczonych do
wniosku, o których mowa W s 3 ust. 4 okręgowakomisja kwa|ifikacyjna,
wz)Ma,
w drodze postanowienia,osobę ubiegającąsię o uprawnieniabudowlanedo ich
uzupełnienia|ub usunięciaw terminie 30 dni pod rygorem odmowy nadania
uprawnień budow|anychbez pzeprowadzania egzaminu' Wzór postanowienia
stanowiZałączniknr 7 do Regulaminu'
3 . Praktyka zawodowa przy projektowaniupowinna po|egać na bezpośrednim
izgodnym z regu|acjamiwewnętrznymi
|zbyArchitektówRP uczestnictwiew pracach
pĄektowych przy sporządzaniuprojektówbudowlanychoraz spełniaćpozostałe
wymogi rozpouądzeniaMinistralnfrastruktury
i Rozwoju.Różnorodnośó
tematye'zna,
stopień złozoności
opracowańprojektowychoraz zakres wykonywanychczynności
decydująo uznaniupraktykiza odpowiednią.
4 . Praktyka zawodowa na budowiepowinnapo|egaćna pełnieniufunkcjitechnicznej

przy wykonywaniurobót budow|anych
o róznorodnymcharakterze,pozwa|ających
na
zapoznanie się z moż|iwiepełnymcyklem realizacji inwestycjioraz Warunkami
przy Wznoszeniu
bezpieczeństwai higienypracy w budownictwie,
w szczegó|ności
jego
pozostałe
powinna
budynku |ub
częścioraz
wymogi rozpoządzenia
spełniać
MinistraInfrastruktury
i Rozwoju.

5 . Do praktykizawodowej
na budowieza|iczasię:
1) wykonywanie czynności inspekcyjno-kontro|nych
w organach nadzoru
budowlanego;
2) praĘ W organach administracjirządowej a|bo jednostek samoządu
terytoria|nego,
rea|izujących
zadaniazarządcydrogipub|icznej,po|egającą
na
wykonywaniu czynnościna terenie budowy i obejmującą konieczność
fachowej oceny zjawisk Iub samodzie|nego rozwiązywania zagadnień
architektonicznych
oraz techniczno-organizacyjnych
;
3) pracę u zarządcyinfrastruktury
kolejowej|ubw podmiocieodpowiedzialnym
za utrzymanieinfrastrukturyko|ejowejwe właściwym
stanie technicznym
działającymna z|ecenie zarządcy infrastrukturykolejowej,po|egającąna
wykonywaniuczynnościna terenie budowy |ub czynnościinspekcyjnokontro|nychi obejmującą koniecznośćfachowej oceny zjawisk, stanu
technicznego budow|i i urządzeń budow|anych |ub samodzielnego
rozwiązywania zagadnień
technicznoarchitektonicznych oraz
organizacyjnych.
6. Dwa |atapracy przy wykonywaniuczynności,
o którychmowaw ust. 5, uznajesię za
rok praktykizawodowej
na budowie

przez osobę
7. Praktykazawodowa,o któĘ mowaw ust.3,4 i 5 wymagapotwierdzenia
posiadającąodpowiednieuprawnieniabudowlane i wpisaną na |istę członków
samorządu zawodowegoarchitektówlub inżynierów budownictwa.
8. Praktyka zawodowaw pĄektowaniu oraz praktykazawodowa na budowie mogą
odbywaćsię w tym samym czasie, jednak okres, w którym trwają nie moze być
krótszy niz przewiduje ustawa Prawo Budow|anedla kazdego rodzaju i zakresu
y ch, z zastrzeżen
uprawnień budow|an
iem ust.6.
9. okręgowa komisja kwa|ifikacyjna,może wystąpić do organu administracji
architektoniczno-budowlanej
lub nadzorubudowlanegoalbo do autora projektulub
prac projektowychwykonanychw ramach praktyki
przedstawienie
inwestora o
zawodowej|ub potwierdzeniezakresu robót budow|anych,
w których uczestniczyła
osoba ubiegającąsię o uprawnienia
Wzór wystąpieniastanowiZałącznik
budow|ane.
nr I do regulaminu.
10.okręgowa komisja kwa|ifikacyjna
wydaje decyzję o odmowie nadania uprawnień
budowlanychbez przeprowadzania
egzaminuw pzypadku bezskutecznegouptywu
terminu, o którym mowa w ust. 2 lub negatywnegowyniku płzeprowadzonych
kwalifikacjiw zakresie posiadanegowykształcenia
lub praktykizawodowej.Decyzję
podpisują wszyscy członkowieokręgowej komisji kwa|ifikacyjnej.\A/zorydecĘi
stanowiąZałączniki
nr 9 i 10 do Regu|aminu.
1,|'Pozytywny wynik kwa|ifikacjiwykształceniai praktyki zawodowej,wskazany w
protoko|e,
o którymmowaw ust.1,jest równoznacznyz dopuszczeniemdo egzaminu
osoby ubiegającejsię o uprawnieniabudowlane.
12.Zawiadomienieo terminieegzaminuokręgowakomisja kwa|ifikacyjna
doręcza, za
pośrednictwemoperatora pocztowego przesyłką poleconą za potwierdzeniem
odbioru, osobie ubiegającejsię o nadanie uprawnieńbudow|anych,co najmniej
miesiąc pzed tym terminem.Wzór zawiadomieniastanowi Załącznik nr 11 do
Regulaminu.
13.'egzamin,
Brak uiszczeniawymaganej||ratyopłatyza postępowaniekwalifikacyjne,
tj. opłatyza
w terminiedo 14 dni przed egzaminempisemnymjest traktowaneprzez
okręgowąkomisjęlalva|ifikacyjnąjako
rezygnacjęz przystąpienia
do egzaminu.
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1. Egzaminy na uprawnieniabudowlaneprzeprowadzanesą co najmniejdwa razy w
roku, w terminach usta|onychprzez Krajową Komisję Kwalifikacyjną.Terminy
egzaminów ogłaszane są przez Krajową Komisję Kwa|ifikacyjnąna stronie
internetowejlzby ArchitektówRP. Po ogłoszeniu,termin egzaminu moze zostać
zmieniony przez KrajowąKomisje Kwa|ifikacyjną.
2. Krajowa Komisja Kwalifikacyjnamoże llqyznaczycdodatkowy termin egzaminu
ustnegow danymroku.
3 . Wraz z ogłoszeniemterminówegzaminoww danym roku ka|endazowymKĘowa
Komisja Kwa|ifikacyjna
ogłaszaterminyna złożeniewnioskówo nadanie uprawnień
iz terminyte nie mogą być krótsze niż 3 miesiące
budowlanych,z zastrzeżeniem,
przed Wyznaczonymterminemkażdegoegzaminupisemnego.
po terminie,o którymmowa w ust. 3, uznajesię za zlpzone
4. Wnioski,które wpłynęły

na najb|iższyko|ejny termin postępowaniakwa|ifikacyjnego,
o czym okręgowa
powinnapoinformowac
komisjakwalifikacyjna
kandydataw formiepisemnej.

5 . Egzamin na uprawnieniabudow|aneskładasię z częścipisemnej,przeprowadzanej
w formietestu,oraz częŚci ustneji obejmujesprawdzeniew szczegó|ności:

1) znajomościprzepisów prawnych dotyczącychp|anowaniaprzestrzennego,
architektury,
urbanistykii budownictwa;
2) umiejętnościpraktycznego stosowania wiedzy technicznej, w tym
technicznych
samodzielnegorozwiązywaniazagadnień architektonicznych,
prócesu
i organiżacyjnych
dotyczących
budowlanego.
6 . Egzaminodbywasię we wszystkichizbach okręgowych|zbyArchitektówRP, w tym

samymterminie,na podstawietych samychtestów oraz pytańustnychwybranychw
formie zestawów pytań z ,,Bazyegzaminacyjnychpytań testowychna uprawnienia
budow|ane|zby ArchitektowRP'' oraz ,Bazy egzaminacyjnychpytań ustnych na
uprawnienia budow|ane |zby Architektów RP" (zwanych da|ej ,Bazą pytań"),
przyjętychuchwałąKrajowejKomisjiKwa|ifikacyjnej.
Baza pytańjest aktua|izowana
przez Krajową Komisję Kwa|ifikacyjnąco najmniej na miesiąc przed kazdym
terminemegzaminu.

7 . Baza pytań jest przekazywana przez Krajową Komisję Kwa|ifikacyjną za
na początku
pokwitowaniem,
Przewodniczącymokręgowychkomisjikwalifikacyjnych
ich kadencji,natomiastaktualizacjaBazypytańkaidorazowow terminie3 dni od dnia
dokonania aktua|izacjiprzezKrajowąKomisjeKwa|ifikacyjną'
8 . Baza pytań egzaminacyjnychjest niejawnadla osób spoza okręgowychkomisji
kwalifikacyjnychi KrajowejKomisji Kwalifikacyjnej.
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1 . Zestawy pytań do egzaminu pisemnego wraz z egzemp|arzemzawieĘącym

prawidłoweodpowiedzioraz zestawy pytań do egzaminu ustnego (zwane dalej
'zestawamipytań''),opracowujeprzed kaŻdąsesjąegzaminacyjnąKrajowaKomisja
Kwalifikacyjnad|a kazdego rodzaju i zakresu uprawnień,w dwóch wariantach,na
podstawie Bazy pytań i przekazujeje okręgowymkomisjomkwalifikacyjnymnie
późniejniż na trzy dni przed wyznaczonymterminemegzaminu.Zestawy pytań
powinnyuwzg|ędniaó
stanuprawnegow stosunkudo aktua|izacji
ewentualnązmianę
pytań.
Bazy

Zestawy pytań oraz odpowiedzi, o których mowa w ust.1, przekazyłane są w
podwójnych,opieczętowanychkopeńach za pokwitowaniemstwierdzającymich
nienaruszenie.
przechowujązestawy pytań, o których mowa w
3 . okręgowe komisje kwa|ifikacyjne
i nienaruszalność.
ich tajność
ust.2,do dniaegzaminuw sposób zapewniający
zestawów pytań
4 . Liczba przekazywanychdla kazdej okręgowejkomisjikwa|ifikacyjnej
powinna
pisemnego
niż |iczba osób
nie
mniejsza
byó
oraz
ustnego
do egzaminu
(nie mniejniŹ
powiększona
10%
przystępujących
o
w ust. 5,
do egzaminu,okreś|ona
o 2 zestawyd|akaŹdegorodzajuizakresu uprawnień).
do egzaminupisemnegooraz ustnego,ze wskazaniem
5 . Liczbę osób przystępujących
zakresu uprawnieńbudowlanych,o które się ubiegają usta|ająokręgowekomisje
biur okręgowychizb
kwa|ifikacyjne,a następnie przekazĄą za pośrednictwem
architektów RP, Krajowej Komisji Kwalifikacyjnejna co najmniej 10 dni przed
ustalonymterminemegzaminu.
6 . Usta|enieliczbyosób, o którychmowaw ust.S,następujena podstawie|iczbyosób

dopuszczonychdo egzaminu oraz |iczbydokonanychwpłatdrugiej raty opłatyza
postępowaniekwa|ifikacyjne,
o któĘ mowaW s 3 ust.4pkt 10.

7 . Przy ubieganiu się pŻez osobę o nadanie uprawnieńbudow|anychW innej
|ubw innymzakresieniŻpzez nią dotychczasposiadane,egzaminjest
specja|ności
ograniczony wyłącznie do zagadnień nieobjętych zakresem egzaminu
W takim
przy ubieganiusię o jużposiadaneuprawnienia
budowlane.
obowiązującym

p]zypadku odrębne zestawy pytań są przygotowywaneprzez Krajowa Komisję
kwaiintacy;nąw ki|kudodatkowychwariantach,odpowiednichd|a rodzajui zakresu
uprawnieńbudow|anych.
najpóŹniejna 10 dni przez kazdym.egzaminem
8. okręgowe komisje kwa|ifikacyjne
zobówiązane są poinformowaeKrajową Komisję Kwalifikacyjnąo |iczbie osób
przystęiujących'do egzaminu i posiadającychuprawnieniabudow|anew innej
innymzakresie niżobjętewnioskiem.
specja|nościbądź
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po
komisjaegzaminacyjnasporządzaprotokoł,..który
egzaminacyjnyc|r,
1 . Z czynności

niezwłocznieokręgowejkomisji kwalifikacyjnej.
zakóńczeniu egzaminu,--przekazuje
nr
stanowiZałącznik 12 do Regu|aminu'
Wzór protokołu

2 . Podsumowanieegzaminu następujebez udziałuosoby egzaminowanej! zostaje
odnotowanew protokole,który podpisująwszyscy członkowieskładuorzekającego
Protokołpowinienzawieraćtest, wypełnionyprzez osoĘ
komisjiegzaminacyjnej.
-oraz
treśó wszystkich pytań ustnych i ocenę kazdej z udzie|onych
zda1ąĄ
odpowiedzi.
3 . Wynik częściustnejegzaminuusta|anyjest przez komisjęegzaminacyjnąw drodze
gńsowanL, zwykłąwiększościągłosówprzy obecnościwszystkich członkówdanej
[omisji egzamińacyinej,na poóstawie odpowiedziustnych.W przypadku równiej
komisjiegzaminacyjnej.
głosówdecyduje głosprzewodniczącego
i|ości
się
pomocy,kontaktowanie
4 . Korzystanieprzezosoby egzaminowanez niedozwo|onej

z inńymi zdającymi lu-bzaktócanie przebieguegzaminu jest zabronione.i moze
skutkówaó ńaiychmiastowym wydaleniem z egzaminu, bez uwzg|ędnienia
udzielonychdo tego czasu odpowiedzi.

se
1 . Część pisemną egzaminu przeprowadzasię w wydzielonejsali, w warunkach
przebieg
egzaminowanymsamodzie|nąpracę i prawidłowy
zapewniających-osóbom
egzaminu.
Przed wejściemna sa|ę osoba egzaminowanaokazuje dokument ze zdjęciem,
potwierdzaj
ący tożsamość.
3 . osobom egzaminowanymzabrania się korzystaniapodczas całego egzaminu z
do porozumiewania
służących
urządzeńwyposazonycńw pamięće|ektronicznąoraz
się na odńgłość6ótetony komórkowe, komputery,|aptopy,tablety, mikrofony,
słuchawkiitp.).
4. otwarcie kopeńy zawierającejzestawy pytańdo egzaminupisemnego,o któĘ mowa

W s 7 ust.ż, przez przewodniczącegokomisji egzaminacyjnej|ub jego zastępę'
osób egzaminowanych.
następujew obecności

5 . Przed rozpoczęciem części pisemnej egzaminu przewodniczący komisji
lubjego zastępcainformujeosobyegzaminowaneo:
egzaminacyjnej
częścipisemnejegzaminu;
1) sposobieprzeprowadzenia
poządkowychobówiązującychw trakcie pęeprowadzaniaczęści
2) przepisaci.r
pisemnejegzaminu;
odpowiedzina arkuszachpytańtestowychi prostowaniu
u-dzielania
zasadacń
3)
pomyłek;
ewentua|nych
4) sposobieogłoszeniawynikówczęścipisemnejegzaminu.

6' Częśćpisemna egzaminuprzeprowadzana
jest w formie testu.Wybór odpowiedzi
po|egana zakreś|eniu
na karcieodpowiedzijednejztrzech propozycjiodpowiedzi(A
albo B, alboC).
7. Dla kazdego rodzaju oraz .zakresu uprawnień budow|anychW specja|ności
architektonicznej,wymienionychw s 1 ust. 2, test składa się z 60 pytań
egzaminacyjnych.
8. Test dla kazdego rodzajui zakresu uprawnieńbudow|anych,
wymienionychw s 1
ust.2 zawiera:
1) 42 pfiania z zakresu ustaw i przepisów wykonawczychogłoszonychprzez
KrajowąKomisjeKwa|ifikacyjnązgodnie
z s 1 ust.5,
2) 12 pytańdotyczącychbezpieczeństwai higienypracyprzy wykonywaniurobot
budowlanych,
3) 6 pytańdotyczącychpostępowania
administracyjnego.
9. Czas trwania części pisemnej lic.zy się od momentu wskazanego przez
przewodniczącego
komisjiegzaminacyjnej
|ubjego zastępę i wynosi 1 godzinęi 30
minut.
10.D|a przystącieniado częściustnejegzaminu,wymaga się udzie|enieprawidłołvych
odpowiedzina co najmniej75o/opytańtestowych,co w odniesieniudo ust'7 stanowi
45 odpowiedziprawidłowych;
11.Wyniki części pisemnej egzaminu są ogłaszanebezpośredniopo sprawdzeniu
wszystkichodpowiedziudzielony
ch przez uczestników egzaminu.
12.osobom, które nie zakwa|ifikowały
się do częŚci ustnejegzaminulub które nie stawiły
się na egzańin pomimoterminowego
doręczeniazawiadomienia,
o którymmowaw
5
ust.
12,
okręgowa
komisja
kwalifikacyjna
doręcza decyzję o odmowienadania
$
uprawnieńbudowlanychoraz zawiadamiao możliwości
ponownegoprzystąpieniado
egzaminu po złozeniu przez kandydata odpowiedniegowniosku, stanowiącego
Załącznik nr 14. Wzór zawiadomieniaoraz wzór decyzji o odmowie nadania
uprawnieńbudow|anychstanowi odpowiednioZałącznik nr 13 oraz Załączniknr
16.
13.Usprawiedliwione
odstąpienieod egzaminulub usprawied|iwiona
nieobecność
na
egzaminie pisemnym osoby ubiegającejsię o uprawnieniabudow|anepowoduje
zwrot || raty opłaty,o któĘ mowa W s 3 ust.4 pkt 10. W przypadku,gdy osoba
ubiegającasię o uprawnieniabudow|anepo pozytywnymzaliczeniuczęścipisemnej
egzaminunie przystącrtaz przyc'zynusprawied|iwionych
do częściustnej,właściwa
okręgowa izba architektów łIrae'a połowę |l raty opłaty za postępowanie
kwa|ifikacyjne
tj. połowęopłatyz tytułuegzaminu.
14.Zasadność usprawied|iwieniastwierdza, na wniosek osoby zainteresowanej,
okręgowa komisja kwa|ifikacyjna.Wniosek o usprawied|iwienienieobecnościw
przypadkuodstącieniaod egzaminu moze być złożonynajpóźniejna 7 dni przed
egzaminempisemnym,natomiastw przypadkunieobecności
na egzaminiepisemnym
bądŹustnymnajpóŹniejna 7 dni |iczącod datyegzaminu.
15.Umorzenie postępowania na podstawie ań. 105 Kodeksu postępowania
administracyjnego,tj w szczegó|nościz powodu cofnięcia wniosku o nadanie
uprawnieńbudowlanych,nie powodujezwrotuopłatwniesionychza to postępowanie.
16.Pozytywnywynikczęścipisemnejegzaminujest wazny przezokres 3 |atod dniajego
uzyskania.
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po ogłoszeniuwyników
1. Częśćustna egzaminujest przeprowadzanabezpośrednio
części pisemnej |ub w dniach następnych, w za|eznościod i|ości osob
dopuszczonychdo egaaminuustnego.
2. Przed przystąpieniemdo częściustnejegzaminuosoba zda1ącapowinnaokazać się
dowodemtożsamości
ze zdjęciem.
3. W trakcieegzaminuustnego,osobie egzaminowanĄzabraniasię porozumiewania
się z innymiosobami,poza członkami
komisjiegzaminacyjnej.
4. D|a kazdego rodzaju i zakresu uprawnień budow|anych W specja|ności
architektonicznejzestaw pytań ustnych sktada się z 5 pytań egzaminacyjnych
(zwanych da|ej ;estawem pytań''),przy eW w |osowanymzestaw.teznajdują się
3 pytania.Pozostałedwa, zadawanesą przez komisjęegzaminacyjnąi dotycząpracy
projektowejoraz praktyki budow|anej.Nadto Komisja egzaminacyjnamoze zadać
maksyma|nietrzy pytaniapomocniczezwięane swym zakresemz treściązestawu
pytań.
5. Zestawpytańdla każdegorodzajuizakresu uprawnieńbudow|anych
zawierapytania
dotyczącew szczególności
:
praktycznegoposługiwania
1) umiejętności
się przepisamiprawa;
praktycznegostosowaniawiedzytechnicznejprzy wykonywaniu
2) umiejętności
praktykizawodowej;
3) zakresuuprawnieńbudowlanych
w specjalności
architektonicznej;
4) wykonaniazadania projektowegoa|bo rozwiązaniazagadnieniaz zakresu
prowadzenia robót budow|anychIub budowy W zakresie specjalności
architektonicznej.
6. Czas tnłania egzaminu wynosi do 60 minut, w tym nie więcej niŻ 25 minut
przeznaczonejest na przygotowaniesię osoby egzaminowanejdo odpowiedzi.
7. Podczas przygotowywania
się do odpowiedzidopuszcza|nejest posfugiwaniesię
tekstamiaktów prawnych,Po|skimiNormamioraz Eurokodami,posiadanymiprzez
osobę egzaminowanąw formie drukowanej|ub udostępnionymiprzez komisję
egzaminacyjną.
8. odpowiedŹ ustna nie moze po|egaćna odczytywaniuaktów prawnych,powinna
natomiast, w szczegó|nościbyć ich omówieniem i skomentowaniem oraz
wyjaśnieniem
notateki szkiców spoządzonych w trakcie przygotowyltlania
się do
odpowiedzi.
9. Warunkiemuzyskaniapozytywnegowyniku częściustnej egzaminujest udzielenie
prawidłowychodpowiedzi na 5 pytań spośród zestawu pytań, z zastrzeŻeniem,
iżjedna odpowiedź
możebyó niepetna.
10.osobom, które nie uzyskatypozytywnegowynikuczęściustnejegzaminuokręgowa
komisjakwa|ifikacyjna
wydajedecyzjęo odmowienadania uprawnieńbudow|anych
ponownegoprzystąpieniado egzaminu ustnego,
oraz zawiadamia o moż|iwości
po ponownymzłozeniuodpowiedniegowniosku, stanowiącegoZałąc.zniknr 14.
Wzor zawiadomieniastanowiZałączniknr 13. Wzór decyzji o odmowienadania
uprawnień budowlanychstanowiZałączniknr 16.
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1. Decyzjeo nadaniu|ubodmowienadaniauprawnieńbudowlanych
wydajeokręgowa
komisja kwa|ifikacyjnai podpisują ją Wszyscy członkowieokręgowej komisji
kwa|ifikacyjnej.
WzorydecyzjistanowiąZałączniki
nr 15 i nr 16 do Regu|aminu.

2 . Kopię decyzjio nadaniuuprawnieńbudow|anych,
z chwi|ąkiedy stanie
niezwłocznie
się ona ostateczna, okręgowa komisja kwa|ifikacyjnaprzekazĄe Głównemu
lnspektorowi
NadzoruBudow|anego
w ce|udokonaniawpisudo centra|nego
Ęestru
osób posiadającychuprawnieniabudow|ane.
3 . Za|eca się okręgowym komisjom kwa|ifikacyjnymzorganizowanie uroczystego
po otrzymaniudo wiadomości
wręczeniadecyzjio nadaniuuprawnieńbudow|anych,
decyzjio dokonaniuwpisudo centra|nego
Ęestru, o którymmowaw ust.2.
4 . Przygotowanieuroczystegowręczenia uprawnieńorganizujebiuro okręgowejizby

architektówRP.

5. W sprawachnieuregu|owanych
niniejszymRegu|aminemoraz Rozporządzeniemjak
równieżW sprawach n,tiązanychz interpretacją
zapisów niniejszegoRegu|aminu
rozstrzyga Krajowa Komisja Kwa|ifikacyjna|zby Architektów RP, z obowią'zkiem
pub|ikacjistanowiskw tym zakresiena oficjalnejstronieinternetow€ 1 |zbyArchitektów
RP.

Załączniknr l
postępowania
kwa|ifikacyjnegow sprawach nadawania
do Regulaminu
uprawnień budow|anychw s pecja|nościarchitektonicznej
SCHEMAT PoSTĘPoWAN|A KWAL|FIKAGYJNEGoI EGzAi't|NUNA UPRAWN|EN|A
BUDoWLANE W sPEcJALNoŚcl ARGHITEKToN|CZNEJ
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w9 rozporządzeniaMinistra lnfrastrukturyi Roaroju z 11.09.20{4r. w sprawie samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie(Dz. U. 224.09.2014r.poz.1278l

Załączniknr 2
do Regulaminu postępowaniakwalifikacyinegow sprawach nadawania
uprawnie budowlanychw specja!ności
architektonic7nej
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Załączniknr 3
do Regulaminupostępowania
w sprawachnadawania
kwalifikacyjnego
uprawnieńbudowlanychw specja|nościarchitektonicznei

l NFoRMAGJA DoTYczĄcA s KŁADAN lA WNlosKow o P RZEPRoWADZEN|E
PosTĘPoWANtA KWAL|FIKAGYJNEGo oRAz o NADAN|E UPRAWNIEŃ
BUDoWLANYCH W sPEcJALNoŚc| ARGH|TEKToN|GZNEJ
1. Wnioski o pŻeprowadzeniepostępowaniakwa|ifikacyjnego
oraz o nadanie uprawnień
budow|anych w specja|nościarchitektonicznej:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

do projektowania
oraz kierowaniarobotamibudowlanymi
bez ograniczeń;
projektowania
do
bez ograniczeń;
do kierowaniarobotamibudow|anymibez ograniczeń;
do projektowania
w ograniczonymzakresie;
orazkierowaniarobotamibudowlanymi
do projektowania
w ograniczonymzakresie;
do kierowaniarobotamibudowlanymi
w ograniczonymzakresie,

powinny byó składane do okręgowej komisji kwalifikacyjnejlzby Architektów RP,
właściwej,
zgodnie z miejscemzamieszkaniawnioskodawcy.
2 , Wniosek powinienbyć sporządzonyzgodnieze WzoremstanowiącymZałączniknr 4 do
'Regu|aminu postępowania kwalifikacyjnegow sprawach nadawania uprawnień
budow|anych
w specja|nościarchitektonicznej''.
3 . Do wnioskunależydołączyć:
1. odpis dyp|omu ukończenia studiów wyższych a|bo kopię odpisu dyp|omu
poświadczoną
za zgodnośóz oryginałemprzez notariusza|ub przez pracownika
biuraokręgowejizby architektówRP przyjmującego
wniosek;
przebiegu
2, sup|ement do dyplomu albo Wypis z
studiów potwierdzony przez
jednostkiorganizacyjnejuczelni;
kierownikapodstawowej
3. dokumentypotwierdzająceodbyciepraktykizawodowej,tj:
^ oświadczeniepotwierdzająceodbycie praktykizawodowejwraz ze zbiorczym
zestawieniem odbytej praktykizawodowej wg Załącznika nr 5 i nr 5a do
Regulaminu
lub,
zaświadczeniepotwierdzająceodbycie praktyki zawodowej wydane przez
właściwego wojewódzkiego inspektora nadzoru budowlanego, z
wyszczegó]nieniem okresu odbywania praktyki zawodowej z podaniem
terminówrozpoczęciai ukończeniapraktyki,z zakresu danejspecja|ności-w
przypadku praktyki zawodowej przy projektowaniulub budowie obiektów
budow|anych usytuowanych na terenach zamkniętych w jednostce
pod|egĘMinistrowiobrony Narodowej,ministrowiwłaściwemu
organizacyjnej
do spraw wewnętrznycha|boSzefowi Agencji BezpieczeństwaWewnętrznego
lub,
dokumentwydany przez kierownikajednostki,w któĘ odbywałasię praktyka
zawodowa,potwierdzonypzez osobę, pod kierunkiemktóĘ byłaodbywana
praktyka, posiadającą uprawnienia odpowiadające uprawnieniom W
specja|nościarchitektonicznejoraz zakresem adekwatnym do rodzaju
uprawnieńo jakie ubiegasię kandydat- w przypadkupraktykiodbywanejza
granicą|ub,
,{ ksiązka praktykizawodowejz udokumentowana
praktykązawodowa przed 25
pzez
potwierdzonymi,
wześnia2o14r.,z wpisami
kierownikapraktykdo dnia 16
paŹdziernika
posiadających
zarejestrowaną
książkę
2o14r W p|zypadkuosób
praktykw okręgowei
w okresieod
izbiearchitektów
RP lub urzędziewojewódzkim
1 sĘcznia1995r. do 24września2014
r' |ub,

A zaświadczenieo odbyciu praktyki zawodowej, potwierdzone przez osobę
kierująca praktyką_ w przypadku osob, które odbyłypraktykę zawodową
przeddniem1 stycznia1995r.
4. maksimum trzy wybrane przez kandydata prace projektowewykonane w ramań
odbytejpraktykizawodowej- w przypadkuubiegania się o nadanie uprawnieńdo
projektowaniabez ograniczeńlub w ograniczonymzakresie.
5. zaświadczeniez uczelni - W przypadku gdy studia byłyprowadzone w oparciu o
umowęzawańą z|zbąArchłtektów RP, o której mowa w ań. 168b ustawyz dnia 27
lipca2005 r. o szkolnictwiewyzszym(Dz.U.22O12 r. poz.572,ze zm.)
6. życioryszawodowy;
7. kopię dowodu tozsamości,potwierdzonąza zgodnośćz oryginałem przez
przyjmującego
wniosekpracpwnikabiuraokręgowejizby architektówRP;
praktyk do izby samorządu
8. zaświadczenieo przyna|eżności
kierownika/patrona
zawodowegow całymokresie kierowaniapraktykąlub patronowaniajej' wraz z kopią
praktyk.
uprawnieńbudow|anychkierownika/patrona
- jeśliosoba posiada inne uprawnienia
9. decyzjęo nadaniuuprawnieńbudow|anych
budowlaneniz objętewnioskiem.
10.dowÓd uiszczenia pierwszejraty opłatyza postępowaniekwa|ifikacyjne
tj. opłatęz
tytułukwa|ifikowania,
w wysokościusta|onejodpowiedniąuchwatąKrajowejRady
IARP zgodniez art. 12 ust.Sc- ustawyPrawobudow|ane.Drugąratęopłatytj. opłatę
z tytułu ptzeprowadzenia egzaminu uiszcza się najpóźniej 14 dni przed
przystąpieniem
do egzaminupisemnego.
4. Za pracę projektowąo któĘ mowa w ust. 3 pkt.4 powyzejuznaje się, poświadczone
za
przez
praktyk,
zgodnośóz oryginałem
kierownika/patrona
kopie częściarchitektonicznej
projektubudow|anego,
w wykonaniuktórychuczestniczytaosoba ubiegającasię o nadanie
uprawnieńbudow|anych
w specja|ności
architektonicznej.
Prace projektowekandydatskłada
w formie papierowej.
5. DokumentynależyzłoŻyć
w zamkniętejteczce.
6. Biuro okręgowejizby architektówRP czynnejest w dni ..........
............
W
godzinach
W tych terminach moż|iwejest uzyskiwanie informacji
telefonicznychpod numerem.
albo e-mailem na adres:
7. Podstawoweinformacjedotyczącelzby ArchitektówRP znajdująsię na jej uzędowej
pl.
stronie internetowejpod adresem: www.
itektow.
izbaarch

Załączniknr 4
w sprawachnadawania
do Regu|aminupostępowania
kwa|ifikacyjnego
icznej
architekton
w specia|ności
uprawnieńbudow|anych

KAGYJNEGo
WzoR WN|osKU o PRZEPRoWADZEN|EPosTĘPoWAN|A KWAL|F|
oRAz o NADAN|EUPRAWN|EŃBUDoWLANYGHw sPEcJALNoŚc|
ARCHITEKTONICZNEJ

dnia

(tytułzawodowy/stopień/ tytułnaukowy)

(miejscowość)

(imię/ imionai nazwisko oraz nazwiskorodowe)

(PESEL)

(adres miejsca zamieszkania)

(nazwa i adres okręgowejkomisji kwalifikacyjnej)
Wniosek
Wnoszę o przeprowadzeniepostępowaniakwa|ifikacyjnegomającego na ce|u
nadaniemi uprawnieńbudow|anych
do:
w specja|ności
architektonicznej
- projektowania
kierowania
oraz
robotamibudow|anymi
bez ograniczeń"
- projektowania
bez ograniczeń*
- kierowaniarobotamibudow|anymi
bez ograniczeń*
- projektowania
oraz kierowaniarobotamibudowlanymi
w ograniczonymzakresie*
- projektowania
w ograniczonymzakresie"
- kierowaniarobotamibudowlanymi
w ograniczonym
zakresie*.
oświadczam,że zapoznałem(-am) się ze stosownymiprzepisami normującymi
zasady i tryb postępowaniakwa|ifikacyjnego
oraz nadawaniauprawnieńbudowlanychw
specjaIności
architektonicznej.
pŻeze mnieinformacje
oświadczam,
Że przedstawione
i dokumentysą prawdziwe,
a
jest mi znana.
odpowiedzia|ność
za podanieinformacji
nieprawdziwych
oświadczam,ie Wyrazamzgodę na przetwarzaniedanych osobowychdo ce|ów
postępowania
na uprawnienia
ewidencyjnych,
d|apotrzebprzeprowadzenia
kwa|ifikacyjnego
budow|anew specja|ności
zgodnie z ustawą z dnia 29.08..|997r. o
architektonicznej,
( Dz' U. z2002 r. Nr 101 poz.926zpóźn.zm').
ochroniedanychosobowych

-2W załączeniu do wniosku składam następujące' wymagane dokumenty D!

!!:

1 . odpis dyp|omuukończeniastudiówwyższych
2 . suplemerńdo dyp|omua|bowypisz przebiegustudiówpotwierdzonyprzez
kierownika podstawowejjednostkiorganżacyjnej uczeIni;
3 . oświ
adczenie potwierdza1ąccodbyciepraktykiwraz z zestawieniem
4 . zaświadczen
ie potwierdzająe odbycie praktykizawodowejwydane przez
udaściwego wojewódzkiego inspektora nadzoru budow|anego, z
wyszczegó|nieniemokresu odbywania praktyki zawodowej z podaniem
terminówrozpoczęciai ukończeniapraktyki,z zakresu danejspecjalności,
5 . dokument wydany przez kierownika jednostki, w któĘ odbywała się
praktykazawodowaza granicą
6. książkapraktykizawodowej.
7. zaświadczenie
o odbyciupraktykizawodowejprzeddniem1 stycznia1995
r.
8. praca/praoeprojektowewykonanew ramachodbytejpraktykizawodowej,
9. zaświadczenie
z uczelnio ukończeniustudiówbyłyprowadzonew oparciu
o umowę zawartąz |zbą ArchitektówRP, o której mowa w ań. 168b
ustawyPrawobudowlane;
10.życioryszawodowy;
potwierdzonązazgodność
11.kopiędowodutożsamości,
z oryginałemprzez
przyjmującego
wniosekpracownikabiuraokręgowejizby architektowRP
praktyk do izby
12.zaświadczenieo przyna|ezności
kierownika/patrona
samoządu zawodowego Wraz z kopią decyzji o nadaniu uprawnień
praktyk;
budowlanychpatrona/kierownika
13.decyzję o nadaniu uprawnieńbudowlanych- jeśliosoba posiada inne
uprawnieniabudowlaneniz objętewnioskiem
14.dowód uiszczeniapierwszejraty opłatyza postępowaniekwa|ifikacyjne
tj.
opłatęz tytułukwa|ifikowania.
1 5 .! n n e . . . . .

(podpis wnioskodawcy

zakresuuprawnień
w zależności
od wnioskowanego
" wybraćpoprzezpodkreś|enie
**wybraćw za|eżności
od rodzajudokumentu

Załącznik nr 5a
do Regu|aminupostępowaniakwalifikacyjnegow sprawach nadawania
uprawnieńbudow|anych w specjalnościarchitektonicznej
oŚWtADczE N|E PoTW|E RDZAJAc E o DBYcl E P RAKTYK| zAWoDoWEJ

Zamieszkały(-ła)
(adres do korcs pondencji)
legitymującysię dowodem osobistym ......
r""," , ,,,",l

Iub innym dokumentempotwierdzającym
tozsamoŚÓ")
(rodzaji numerdokumentu)
pełniący(-ca) samodzielną funkcjętechniczną projektanta/ kierownikabudowy / kierownikarobÓt*)

(nazwa obiektubudowlanego/ todzaj robót budowlanych)

oświadczam, że:
1) Pan/Pani
(imĘ/imionai nazwisko)

ubiegający(-ca)się o uprawnieniabudow|ane

w specja|ności
architektonicznej
do
(zakres uprawnieńbudowlanych,o ktÓre dana osoba się ubiega)
legitymujący(-ca)się dowodemosobistym
i""n,,,,.,;;
|ubinnymdokumentempotwierdzającym
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 oświadczenia;
2l posiadam
uprawnienia
budowlane:
(specjalność
i zakres posiadanych uprawnieńbudowlanych/ rodzaj specjalizacji)
nr ......

z dnia

. . . . . .w y d a n ep r z e z. . .

-23) jestem członkiem
w ......
....o nutTerz€ ewidencyjnym
ubezpieczetlie od odpowiedzia|ności
cywi|nej.

... i posiadamwymagane

Jednocześnie ośłiadozalt|' że ninieisza pra|Ćyka byta odbyłana pod moim patronatem,
zgodnie z art {4 ust4b ustarffyz 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 aświadczeniunieprawdy, zgodnie z
ań. 233 Kodeksu kamego, potwierdzam wtasnoręcznym podpisem prawdzittłoŚĆ danych
zamieszczonych powyzej

(mbjscowośń, data i pdpis składającego oświadczenie)

ZaŁączniki:
1) zbiorczezestawienieodbytejpraktykizawodowej;
2) decyĄaw sprawienadaniauprawnieńbudowlanych
do pełnienia
samodzie|nejfunkcjitechnicznej
w budownictwie;
3) zaświadczenieo wpisie na |istęczłonkÓwwłaŚciwejizby samoządu zawodowego(aktua|nena
czas odbywaniapraktyki).

* Niepotrzebneskreślic.

Załączniknr 5
do Regulaminupostępowaniakwalifikacyjnegow sprawach nadawania
uprawnie budowlanychw specja|ności
architektonicznej

ZBIORCZE ZESTAWIENIE ODBYTEJ PRAKTYKI ZAWODOWEJ
pnzysponządzaniuprojektÓw / na budowie*)

L.p.

Nazwazadania/obiektu
wraz z okreś|eniem
rodzaju,
przeznaczenia,konstrukcjidanegoobiektu,
powiezchni całkowitej
oraz innych
parametrÓwtechnicznychbądź
charakterystycznych
użytkowych
danegoobiektu,odpowiednich
do
specja|ności
architektonicznej
uprawnier1
budow|anych.
Adres inwestycjii nazwa inwestora.
|mięi nazwiskoprojektanta/ kierownika
budowy/ kierownikarobÓf)
Numerdecpji o poarloleniuna budowę.

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

Formaodbywania
Łączna i|ośÓ
praktyki(np.etat,
tygodni
częśÓetatu,umowa:
odbytejpraktyki z|ecenie,o dzieło,
zawodowej
inna).
Pełniona
funkcja
techniczna(pzy
projektowaniu
lub
na budowie)
odbywającego
praktykę(charakter
wykonywanych
ezvnności)

1
1.

2

3

4

2.
3.

*) Niepotrzebne
skreśliÓ

praktyk
podpispatrona/kierownika

podpiswnioskodawcy

5

|mięi nazwiskoosoby.
kierującejpraktyką
(pieczęćz numerem
uprawnie
budowlanych).
.
Funkcjaosoby
kierująoejpraktykq
pełniona
na obiekcie
(ProjektanUKierownik
budowy/Kierownik
robÓt)'
Podpis

6

Załączniknr 6
do Regu|aminupostępowaniakwalifikacyjnegow sprawach nadawania
uprawnień budow|anychw s pecjalnościarchitektonicznej

PRoToKoŁ z KWALIF|KoWANIA
vl/YKszTAŁcEN|Al PRAKTYK|zAWoDowEJ

Znaksprawy....../
.....OKK.1201
...
PRoToKÓŁ z KWALIFIKoWAN|A
WYKSZTAŁGEN|AI PRAKTYK!zAwoDowEJ
Sporządzony przez Komisję EgzaminacyjnąpowołanąpŻez okręgową Komisję

::::'::::1'.1.................;;il#;;...............
:: :
::::*j....|*".ł::::*..
KomisjaEgzaminacyjnadziałając
w sktadzie:
1. PrzewodniczącyKomisji:
(imięlub imiona i nazwisko)
2. SekretarzKomisji:
(imięlub imiona i nazwisko)
3. CzłonekKomisji:
(imięlub imiona i nazwisko)
4. CzłonekKomisji:
(imięlub imiona i nazwisko)
5. CzłonekKomisji:
(imięlub imiona i nazwisko)

ponownego")
na posiedzeniuw dniu .........
. dokonała
/ kwa|ifikowania
przez:
podstawie
wykształcenia
i praktykizawodowej
złożonych
na
dokumentów
Panią/Pana

(tytułzawodovvy/stopień
naukowy)
(dataurodzenia)

(imięlub imionai nazwisko)
(adreszamieszkania)

jako osobęwnioskującąo pzeprowadzeniepostępowaniakwa|ifikacyjnego
oraz o nadanie
uprawnieńbudowtanych
w specja|ności
do ......
architektonicznej
Kwa|ifikowaniepolegałow szczegó|ności
na oceniezłożonych
dokumentów,w tym takżew
jako odpowiednie|ub
zakresieich kompletności
wykształcenia
i prawdziwości,
kwa|ifikowania
pokrewne d|a specja|nościarchitektonicznejoraz ocenie praktyki zawodowej osoby
ubiegającejsię o uprawnieniabudowlane.

Przedmiotem oceny Komisji EgzaminacyjnejbyłynastępującedokumenĘ złożoneptzez
wnioskodawĘ:*
1) odpisdyplomunr.^............
wydanegoprzez
w dniu
"......r., z którego wynika, że wnioskodawcaukończyt studia
rnagisterskie*)
/ inzynierskie"),w rozumieniuprzepisów o szko|nictwiewyzszyfn, na
kierunku
..... ....) / tłĄrższe
studia zawodowe,w rozumieniu
przepisów
na
o
wyższych
studiach
zawodowych,
kierunku
2) sup|em"". o; ;;;il:;,;;.
' o.]"o,egu studiów potwierdzony przezkierownika
jednostkiorganizacyjnej uczelni*;
podstaWowej
potwierdzająceodbyciepraktykiwrazz zestawieniem
3) oświadczenie
potwierdzająceodbyciepraktykizawodowejwydane przezuńaściułego
4) zaświadczenie
wojewódzkiego inspektora nadzoru budow|anego,z wyszc'zegÓ|nieniemokresu
odbywania praktykizawodowejz podaniem terminóWrozpoczęcia i ukończenia
praktyki,z zakresudanejspecja|ności,
5) dokument wydany przez kierownika jednostki, w któĘ odbywałasię praĘka
zawodowaza granicą
6) książkapraktykizawodowejzarejestrowana
w okresie od 1 stycznia 1995 r. do 24
wrzeŚnia2014 r.
7) zaświadczenie
o odbyciupraktykizawodowejprzeddniem1 stycznia1995r.
8) ...... praca/praceprojektowe
wykonanew ramachodbytejpraktykizawodowej,
9) zaświadczenie
z ucze|nio ukończeniustudiów,które byłyprowadzonew oparciuo
umowę zawartąz |zbą ArchitektówRP, o której mowa w ań. 168b ustawy Prawo
budowlane;
10)życiorys
zawodowy;
11)kopia dowodu tożsamości,potwierdzona za zgodnośćz oryginałem przez
przyjmującego
wniosekpracownikabiuraokręgowejizbyarchitektowRP
1Ł)zaświadczenieo przyna|eznościkierownika/patronapraktyk do izby samorządu
patrona/kierownika
praktyk;
zawodowego,decĘa o nadaniuuprawnieńbudow|anych
13)decyzja o nadaniu uprawnień budow|anychwnioskodawcyinnych niż objęte
wnioskiem.
14)dowód uiszczeniapierwszejraty opłatyza postępowaniekwa|ifikacyjne
tj. opłataz
tytułukwa|ifikowania.
't5 )l n n e. . . . .
Do wyŹejwymienionychdokumentówczłonkowieKomisji nie zgłosi|iuwag*)/wskazaninŹej
członkowieKomisji zgłosiIi następującezastrzeŻenia|ub uwag*)i:
1. ad.1:

9. ad 9:

16.inne:
Zgłoszoneuwagi zostałyrozstrzygnięte przez członkówKomisji w sposób następujący:

Komisia Egzaminacyjna na podstawiezłożonychdokumentów ustatiła,że:
1. Przed zakończeniemkwa|ifikacji
wykształcenia
i praktykizawodowej- okręgowakomisja

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

Po uzyskaniu tych materiabvłi informacjikwa|ifikowaniewyksŹałceniai praktyki
zawodowejĘdzie kontynuowane.")
2. Wykształcenie i praktyka zawodowa osoby ubiegającej się o przeprowadzenie
postępowania kwa|ifikacyjnegooraz o nadanie uprawnień budow|anych odpowiada
wymaganiom,o którychmowa w przepisachRozporządzeniaw sprawiesamodzie|nych
funkcjitechnicznychw budownictwie
w
oraz Regulaminupostępowaniakwa|ifikacyjnego
sprawach nadawania uprawnień budow|anych w specja|nościarchitektonicznej
obowią7ującego
w |ARP, w zakresie niezĘdnym do uzyskaniauprawnieńbudow|anych
we wniosku.
w specja|ności
architektonicznej
okreś|onej
3. okręgowa komisja kwa|ifikacyjna |zby Architektów RP powinna zaŻądać od
wnioskodawcy
w terminie30 dni dokumentÓw
o:
uzupełniania

*)

Po uzupetnieniutych dokumentówkwa|ifikowanie
wykształceniai praktykizawodowej
będziekontynuowane.
4. Wyksfałcenie*)/ praktykazawodowa*)wnioskodawcynie odpowiadawymaganiom,o
których mowa W przepisach Rozpoządzenia W sprawie samodzie|nychfunkcji
technicznych W budownictwieoraz Regu|aminu postępowaniakwa|ifikacyjnegoW
sprawach nadawania uprawnień budow|anych W specja|nościarchitektonicznej
obowiązującego
W |ARP, w zakresieniezbędnymdo uzyskaniauprawnieńbudow|anych
poniewaz
W specjalnościarchitektonicznejdo

*)

postępowaniakwa|ifikacyjnego
oraz o nadanie
5. osoba ubiegającasię o przeprowadzenie
/ fałszywe*)dane w dokumentach
uprawnień budow|anychpodała nieprawdziwe*)
w odniesieniudo:
zaświadczających
o odbyciuwymaganejpraktykizawodowej,

(miejscowość)

Protokołniniejszyzostałodczytany,przyjętyi podpisanyprzezwszystkichczłonkówKomisji
Egzaminacyjnej:

1. PrzewodniczącyKomisji:
2. SekretarzKomisji:
3. CzłonekKomisji:
4. CzłonektGmisji:
5. CzłonekKomisji:

(imięlub imiona i nazwisko)

(podlps)

(imięlub imiona i nazwisko)

(podps)

(imĘ lub imiona i nazwisko)

(wdpts)

(imĘtubimionai naałisko)

(pad{s)

(imięlub imiona i nazwisko)

(podois)
1)

'),)

jeŹe|izosta|i powotanł
wpisaćko|ejnychczłonkówkomisjiegzaminacyjnej,

-zakres uprawnieńbudowlanych
") niepotrzebneskreśIió

Załączniknr 7
w sprawach nadawania
do Regu|aminupostępowaniakwaIifikacyjnego
uprawnieńbudowlanychw specjalnościarchitektonicznej
PosTANoWlE NAKŁADAJĄGE oBoWtĄzEK UZUPEŁNIENIABRAKoW WE WNlosKU
o PRZEPRoWADZENIEPosTĘPoWANlA KWAL|F|KAGYJNEGooRAz NADANIE
UPRAWNIEŃguoowLANYcH
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oKRĘGow A IZB A ARCHITEKToW RP
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Z n a ksp r a wy.:. . . . . . . ../.. . .OKK. 1 2 0 1...

......,
dnia

...201..r .

POSTANOWIENIE
Na podstawie$ 6 ust. 1 rozpoządzeniaMinistralnfrastruktury
i Rozwojuz dnia 11 września
(Dz. U. 22014 r. poz.
2014r.w sprawiesamodzielnych
funkcjitechnicznych
w budownictwie
1278) oraz ań. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania
(Dz' U. z2013r. poz.267zpożn.zm.),po rozpatzeniuwnioskuw sprawie
administracyjnego
przeprowadzeniapostępowaniakwaIifikacyjnego
i nadania uprawnieńbudow|anychW
specja|ności
architektonicznej
do ....
z dnia
wzywa się
Pana/Pania
do uzupełnieniabraków w dokumentachdołączonychdo wniosku
poprzezzlpŻeniew terminie30 dni od dnia doręczenianiniejszegopostanowienia:
1.

2.
3.
4.
5.

Po bezskutecznymupływiepowyzszego terminu zostanie wydana decyĄa o odmowie
nadaniauprawnieńbudow|anych
bez przeprowadzania
egzaminu.
Na postanowienie
nie słuzyzaŻa|enie;
stronamoŹeje zaskażyćty|kow odwołaniu
od
decyzji.

(podpisyokręgowejkomisjikwalifikacyjnej)

otrzymują:
'1.Wnioskodawca
2. ala

Załączniknr 8
do Regulaminu postępowaniakwalifikacyjnegow sprawach nadawania
uprawnień budow|anychw specjal ności architektonicznej
wN|osEK o UDoSTĘPNIEN|EPRoJEKTÓw au ooWLANYcH
LUB POTWIERDZENIEZAKRESU ROBOT BUDOWLANYCH
PPzEz oRGANY ADM. PUBL.;AUToRoW LUB |NWESToRÓW

t7.T+^ ^R('HITfIKTOW

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

.2O1 ..r .

- Naanrai adres organuadministracji
- Autorprojektu
- lnwestor
WNIOSEK
Na podstawieart. 24 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorządach
zawodowycharchitektóworaz inzynierówbudownictwa(Dz. U. z 2o13r.poz.93z z potn.
zm.), w związku z s 6 ust.2 rozporządzeniaMinistra |nfrastruktury
i Rozwoju z dnia 11
września2014r. w sprawie samodzielnychfunkcjitechnicznychw budownictwie(Dz. |J. z
2014r.po2.1278),
zwracamysię z uprzejmąprośbąo udostępnienieprojektówbudow|anych// potwierdzenie
zakresu robót budowlanych,
w którychuczestniczył
Ca)
Pan/Pani
jako osoby ubiegającej się
architektonicznej

o nadanie uprawnień budow|anychW specja|ności
do

Wykaz projektówbudowlanych(nazwa,nr decyzjio pozwoleniuna budowę, data)
1
2
3.
Zakres robót budow|anych:
1
2
3
z powazaniem
(pzewodniczącyokręgowejkomisjikwalifikacyjnej)

Do wiadomości:
1. Wnioskodawca):
)

ala

Załącznik nr 9
do Reg u|aminu postępowan ia kwa|ifi kacyj nego w s prawach nadawania
u prawnień budow|anychw s pecja|nościarchitektonicznej
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)

I7.EA

AR('I{ITFKTOW

oKRĘGoWA lzBA ARCH|TEKTÓWRP
OKREGOWA KOMISJAKruALIFIKACYJNA
d n i a . .... . . . . . . . . 2 0 1 . . r .

DECYZ'A
Na podstawieań. 24 ust. 1 pkt 1 ustawyz dnia 15 grudnia2000r. o samoządach zawodowych
architektÓworaz inżynierÓwbudownictwa(Dz. U. z 2o13r. poz.932z pÓŹn. zm.) zgodnie z art.
(Dz. U. z2o13r.
104 ustawyz dnia 14 czewvca1960 r. - Kodeks postępowaniaadministracyjnego
poz.267 z poŹn. zm') oraz $ 5 ust. 10 Regu|aminupostępowaniakwalifikacyjnegoW sprawach
(uchwałanr ........... KR|A z
nadawania uprawnieńbudowlanychw specja|noŚciarchitektonicznej
i Rozwojuz dnia 11
dn......'.....),w związkuz s 6 ust.1 rozpoządzeniaMinistra|nfrastruktury
(Dz. U. z2o14r.
wześnia2o14r,w sprawiesamodzie|nych
funkcjitechnicznychw budownictwie
Po2.1278)
Panu/Pani

odmawia się

Itr

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

*"0'*1:*
l ::::*l:::*
:::::ii::"*:::
;"il ; il :
::::::'r5"#:T."Ji:.;;;i
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,stwierdzitabraki we wniosku.
Na podstawie s 6 ust.1 powotanego rozpoządzenia Ministra lnfrastruktury i Rozrłloju,
postanowieniem
znak:..'..l.....oKt(201..
okręgowejKomisjiKwalifikacyjnEz
dnia ...........2o1..r.
został Pan/Pani zobowiązany do uzupełnieniawniosku w terminie 30 dni od daty otrzymania
postanowienia.Poniewai PanlPani ......
wniosku w
nie uzupełnił/a
terminie/wsposób określony
w postanowieniu,ozeczono jak Wyżej.
od niniejszej decyĄi służy odwołanie do KĘowej
za pośrednictwem
Architektów
RP
Kwalifikacyjnej'w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.
Otzymuje:
1. Wnioskodawca
2. ala

Komisji Kwalifikacyjnej lzby
okręgowej Komisji

(członkowie okĘgowej komisji l<walifikacyjnej

Załączniknr 10
do Regu|aminupostępowaniakwalifikacyjnego
w sprawachnadawania
uprawnień budow|anychw s pecjalnościarchitektonicznej
DECYZIJA
o o DMowt E NADAN|A UPRAWNIEŃ BUDoWLANYCH BŻ. PRZEPRoWADZANIA
EGZAMINU

T7.T+

AR('HITFKTOW

.........
oKRĘGoWA IZBA ARCH|TEKTÓW RP
oKRĘGoWA KoM |sJA KruAL|F|KACYJNA
Z n a k s p r a w y.:. . . . . . . . 1 . . . . . . . O K K . 1 2 O 1 . . .

d n i a. . .. . . . . . . 2 0 1 . . r .

DECYZ'A
Na podstawieań. 24 ust. 1 pkt 1 ustawyz dnia 15 grudnia20@r. o samoządach zawodowych
architektóworaz inżynierÓwbudownictwa(Dz. U. z2013r. pz.932zpóźn. zm.) zgodniezart.1M
ustawy z dnia 14 czeryvca1960 r. - Kodeks postępowaniaadministracyjnego(Dz' U. z 2o13r'
poz.267 z poźn.zm.) oraz $ 5 ust. 10 Regu|aminupostępowaniakwa|ifikacyjnego
w sprawach
nadawaniauprawnieńbudowlanych
(uchwałanr ........'..KRIA z
w specja|ności
architektonicznej
dn............),wzuriązku z s 3, $4, oraz $ 5 rozporzqdzeniaMinistralnfrastruktury
iRozwoju z
dnia 11 wześnia 2014r.w sprawiesamodzie|nychfunkcjitechnicznychw budownictwie(Dz. U. z
2014r. po2.1278)
odmawia się
Panu/Pani

Pan/Pani

w dniu
2o1..r' złoŻyłlado
.. okręgowej |zby ArchitektÓw RP wniosek o nadanie uprawnień

budow|anychw specjalności
architektonicznej
do ......
Komisja Egzaminacyjna,powołanauchwałąokręgowejKomisji Kwalifikacyjnej,
przeprowadzitaw
dniu ...
..'2o1..r. postępowaniekwalifikacyjnezgodnie z przepisamipowołanegopowyżej
rozporządzenia Ministra lnfrastrukturyi Rozwoju i ustalila na podstawie złozonych dokumentów,
Źe nie spetnia Pan/Pani warunków w zakresie przygotowania zawodowego niezĘdnego do
uzyskania uprawnień budow|anychwskazanych w ztożonymwniosku.
Przygotowaniezawodowe Pana/Pani ......
w zakresie

odpowiada wymaganiom pzepisu
rozporządzenia z
powodu...
......... ....* l
okręgowa Komisja Kwa|ifikacyjne po pzeprowadzeniu postępowania stwierdza
nieprawdziwe*/fatszywe
dane*/dokumenty
w zakresie
Wobec powyższegoorzeczonojak na wstępie.
od niniejszei decyĄi służy odwołanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej lzby
nie

Architektów
RP
za pośrednictwem
Kwalifikacyjnej' w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Otrzymuje:
'1.Wnioskodawca
2. ala

* niepotzebneskreś|ić

okręgowej

Komisji

(członkowie okręgowejkomisji l<w
alifikacyjnej)

Załączniknr 11
do Regulaminu postępowaniakwalifikacyjnegow sprawach nadawania
uprawnień budowlanychw specja|nościa rchitektonicznej
ZAWTADOMIENIE
O DOPUSZCZENIUDO EGZAMINUNA UPRAWNIENIABUDOWLANE
ORAZ O TERMINIE EGZAMINU

t7.|ł^.ĄR(.HITr:KTow

oKRĘG o WA

oKRĘGoWA IZBA ARCHITEKToW
KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Znak sprawy: ........./.......OKru201...

..,dnia

RP
201..r.

ZAWIADOMIENIE
Na podstawie ań. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorządach
(Dz.U. z2013r, poz.932zpóźn.zm.)
zawodowycharchitektów
oraz inzynierówbudownictwa
oraz art.12 ust. f ustawyz dnia7 lipca1994r.Prawobudowlane(Dz.U. z2O13r.po2.1409z
pożn.zm.),okręgowaKomisjaKwa|ifikacyjna|zby
ArchitektówRP
zawiadamia
Pana/Panią....'.
zam....
..........................
o pozytywnymwyniku pierwszegoetapu postępowaniakwa|ifikacyjnego,
tj. kwa|ifikowania
wyksztatceniai praktykizawodowej,a w związkuz tym o dopuszczeniudo egzaminuna
uprawnienia
budow|ane
w specja|ności
architektonicznej
do ....
Termin egzaminu wyznaczono na dzień
Eg z a mi nr o z po c znie
s ię o go dzinie'. . .......
n r . . . .l.o k .. . . . .

201..r'
W ......

pzy ul.

Drugą ratę opłaty za postępowanie kwa|ifikacyjnetj opłatę za egzamin w
wysokości
.' zł.,na|ezywnieśćnajpóŹniej14 dni pzed terminemegzaminuna
rachunek bankowy
okręgowej lzby Architektów RP o numerze
dzień
zapłaty uważa się
dzień
uznania rachunku bankowego
............okręgowej
lzbyArchitektówRP wskazanegopowyżej.
Brak uiszczenia wymaganej wpłaty || raty opłatyza postępowaniekwa|ifikacyjnew
powyzszymterminieĘdzie uznanyjako rezygnaĄaz przystąpienia
do egzaminu.

Za

(pzewodni czqcy oktęgowej komi sji l<lualifikacyjnej)

ala

Załączniknr 12
postępowania
do Regu|aminu
kwa|ifikacyjnegow sprawach nadawania
uprawnień budow|anychw specja|nościarchitektonicznej
PRoToKoŁ z EGZAM|NU NA UPRAWN|EN|A BuDowLANE

PRoToKÓŁ ZEGZAM|NU NA UPRAWN|EN|ABUDoWLANE
przeprowadzonego przez Komisję Egzaminacyjną powołanąprzez okręgową komisję
kwalifikacyjną
okręgowej|zby ArchitektówRP uchwałą nr .....z dnia
Komisjaegzaminacyjnadziałając
w pełnymskładzie:
1. PrzewodniczącyKomisji:
(imiętub imiona i nazwisko )
2. SekretarzKomisji:
(imięlub imiona i nazwisko)
3. CzłonekKomisji:
(imięlub imiona i nazwisko )
4. CzłonekKomisji:
(imięlub imiona i nazwisko)
5. CzłonekKomisji:
(imięlub imiona i nazwisko)
na posiedzeniu w dniu
dokonała,poprzez przeprowadzenieegzaminu
(częścipisemnejprzeprowadzonejw formietestu, oraz częściustnej)sprawdzeniaczy
Pan/Pani

ur.
zam.
jako osoba ubiegającasię o pzeprowadzeniepostępowaniakwa|ifikacyjnego
oraz o nadanie
uprawnieńbudow|anych
w specja|ności
architektonicznej
do ......
(nlanaly da|ej
poslada- stosowniedo pzepisów ań. 12 ust. 3 ustawy"egzaminowanym")
Prawo budowlane:
1. znajomość
procesubudow|anego,
2. umlejętność
praktycznegozastosowaniawiedzy technicznej.
Komisja Egzaminacyjna w pierwszej ko|ejnościstwierdziła,że osoba ubiegająca sę o
nadanieuprawnieńbudow|anych:
a) zostaładopuszczonado egzaminuna uprawnieniabudow|ane,
b) uiściła drugą ratę opłaty za postępowanie kwalifikacyjne (optatę z tytułu
przeprowadzenia egzaminu),
Stwierdzenietożsamości
osoby egzaminowanejnastąpiło
na podstawieokazanegodowodu
tożsamości.
otwarciezapieczętowanychkopeń zawieĘących zestawpisemnychpytańegzaminacyjnych
(z nienaruszonymipieczęciami)nastąpiło
w trakcieegzaminuw obecności
egzaminowanógo

(-ei).

Częśópisemna egzaminumiałaformętestu.W odniesieniudo wnioskowanego
zakresu
- osoba egzaminowanaudzie|iła
uprawnieńbudow|anych
prawidłowej
odpowiedzina ......
pytań,z zadanychjej ... .....pytań.Test ten zostajezałaczonvdo niniejszeqoprotokołu.

- Komisja Egzaminaryjnausta|anegatprmywynik częścipisemnejegzaminu,co powoduje
niedopuszczenieegzaminowanegodo częściustnejegzaminu.*
- Komisja Egzaminacyjnausta|a pozytywnywynik częścipisemnej egzaminu co oznac'za
dopuszczenieegzaminowanegodo częściustnejegzaminu.*
Egzamin ustry po|egałna udzie|eniu odpowiedzi na zestaw 5 pytań egzaminacyinych:
3 pytaniazawartew wy|osouranym
zestawie (zestawpytań stanowizałqcznikdo niniejszego
protokołu).
2 pytania:dotyczące prac projektbrarych
oraz praktyki budowlanej,zadane przez komisję
egzaminacyjną
1)......
2)...

Ewentualnepytaniapomocnicze:
1)do pytanianr.:

2)

do

pytania

nr

3)

do

pytania

nr

1. Ocena odpowiedzi na pytania z zestawu 5 pytań egzaminacyjnych(odpowiedź:
prawidłowa/n
ieprawidłowa)
:
1) . . . . ........ .
2)..............
3)......
4)......

s)......

Po przeprowadzeniu częściustnej egzarninu Komisja Egzaminacyjnadokonałaustalenia
wynikuegzaminu.W wynikuĘ oceny:
- Komisjaegzaminacyjnaustala pozytywnywynikcabgo egzaminu.*
-

Komisjaegzaminacyjnausta|anegatyłvny
wynikczęściustnejegzaminu.*
Szczegołoweuzasadnienieoceny poszczegó|nychodpowiedzi:

Za povtyiszymwynikiemegzaminugłosowało
w i|ości
....członkówKomisjiEgzaminacyjnej,
głosow
24...........

przeciw
wstrzymujących
się
NastępniePrzewodniczącyKomisjiEgzaminacyjnejogłosił
osobie egzaminowanejpowyzej
ustalonywynikegzaminu.
Komisja Egzaminacyjna pzekazuje niniejszy protokółwraz z dokumentacjąwłaściwej
okręgowejkomisjikwalifikacyjnej
ce|emwydaniadecpji:
A w sprawienadaniauprawnieńbudowlanych."
w sprawie odmowy nadania uprawnieńbudow|anych.w związku z negatywnym
wynikiemczęścipisemnejegzaminu( testu)"
,r w sprawieodmowynadaniauprawnieńbudow|anychwzwiązkuz negatywnym
wynikiemczęściustnejegzaminu".
Dodatkoweuwagi:

(miejscowoŚć)
Protokołniniejszy został odczytany, przyjęty i podpisany przez wszystkich członków Komisji

Egzaminacyjnej:

1. PrzewodniczącyKomisji:
2. SekretarzKomisji:
3. CzłonekKomisji:

ri,iętii.iiiiii i ,&iii.l
(imięlub imionai nazwisko)

(podpis)
(podpis)

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

4. Cilonek Kornisji:

(W

frlh itrffiia i nag:yyiś(6.)

{illlĘltńit,iffiai

5. Gńnek Konisji:

'*-

upłs* kdeinych cdonkóf
niepotzebne skreś|ić

nazllńsłrc.)

(gttĘfulbłnfuini nawisłoj

(podpbj
{@is)

(podpłsj

koffliqii e$affłinacyjnej, ieźp|[zosila|i połołani oraz dordę

Załączniknr {3
do Regu|aminupostępowaniakwa|ifikacyinegow sprawach nadawania
uprawnień budow|anychw specjal nościarchitektonicznej
ZAW|ADoM|EN|Eo MożLWoŚc| lTERil||N|EPoNoWNEGo PRZ,YSTĄP|EN|A
Do
EGZAMINUNA UPRAWNIENIABUDOWLANE
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oKRĘGoWA IZBA ARCHITEKToW
KOMISJA KWALIFIKACYJNA

RP

ZAWIADOMIENIE
Na podstawieań. 12 ust.4hustawyz dnia7 |ipca1994r.- Prawobudowlane(Dz.U. z2013r'
poz.1409z pożn.zm.) okręgowaKomisjaKwalifikacyjna
lzby ArchitektówRP
zawiadamia
Pana/Panią......
zam.
......................................................
jako osobę ubiegającąsię o przeprowadzenie
postępowaniakwa|ifikacyjnego
oraz o nadanie
uprawnień
budow|anych
..........,|z
w specja|ności
architektonicznejdo
......
w związku z negatywnymwynikiem częścipisemnej/ustnej"
egzaminu na uprawnienia
budow|anew specja|ności
architektonicznej
do ..'
jest możliwenie wcześniej
ponowneprzystąpieniedo egzaminuw częścipisemnej/ustnej*
niżpo upływietrzechmiesięcy.
o szczegołowym
terminiezostaniePan/Panipowiadomiony(-a)zgodniez przepisem
aft. 12 ust.4fustawyz dnia 7 lipca 1994r.Prawo budowlane(Dz. U. z 2013r. po2.1409z
poŹn. zm.), w przypadku złożeniaodpowiedniegowniosku o ponowne pŻystąpieniedo
egzaminu/części
ustnej egzaminu",zgodnie z w;zorem Załączniknr 14 do Regulaminu
postępowania kwalifikacyjnegoW sprawach nadawania uprawnień budow|anych W
w zakładce
specjalnościarchitektonicznejdostępnymna stronie intemetowejwww.iarp.p|
Regulaminyw terminieogłoszonymprzez KĘową KomisjęKwa|ifikacyjną.

(przewodniczqcy okręgowej komisji l<w
alifikacyjnej
ala

ośriadczam, Źe p'rzedstawioneprzeze rnnie informacjeidokumenty sąprawdzitve, a
odpowiaŁialnośćza podanie informacjinbpraudziurychjgst mi znana.
oświadczarn,że wyraźrumzgdę na p{zetwafz.lnie danych osoboufych do e|ów
a'ftlencyjny.cfr,d|a potrzeb p{-eeft'wadŁ€nia posfięporania lclva|łfikacyjn€gona upra*nbnia
budow|anew specja|no{ciarch}te|donkznej,zgodnb z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o
ocfrroniedanych osobołYs| { Dz. U. z2ffi2 r. Nr 101 poz. 926 zpóŹn.zm.).
W zatączeniu do Yrłnbskus|dadamdorrńd 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
1111
1i1
ę 7111ĄCZtlttKI:

" niepotrzebneskreś|ić
od wriioskowanegozakresu uprawnień
" * wybraó poprzezpodkreśbniew za|eżności

Załączniknr 14
w sprawach nadawanla
do RegulaminupostępowanlakwaIifikacyjnego
uprawnieńbudowlanychw specjalnościarchitektonicznej

WzoR WNlosKUo PoNoWNEPRzYsTĄPlENlEDo EGZAMINUo NADAN|E
UPRAWNIEŃ BUDoWLANYGH W s PEGJALNoŚct ARGHITEKToNlczN EJ

dnia
(tytułzawodowy,stopieńftytuł
naukowy)

(miejscowość)

(imię / imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)

(PESEL)

(adres mi ejsca zamie szka ni a)

(nazwa i adres okręgowej komisji kwalifikacyjne)

Wniosek
postępowania
Wnoszę o przeprowadzenie
kwa|ifikacyjnego
W zakresieponownego
przystąpieniado egzaminu/częściustnej egzaminu",mającegona ce|u nadanie mi
uprawnieńbudow|anych
w specjaIności
architektonicznej
do:
- projektowania
i k|erowania
robotamibudow|anymi
bez ograniczeń**
- projektowania
bez ograniczeń**
- kierowaniarobotamibudow|anymi
bez ograniczeń**
- projektowania
i kierowania
robotamibudowlanymi
w ograniczonym
zakresie**
- projektowania
w ograniczonym
zakresie**
- kierowaniarobotamibudowlanymiw
ograniczonym
zakresie**
.
Datai miejsceostatniego
egzaminupisemnegoorazwynikegzaminu* :

oświadczam,ze zapoznalem (-am) się ze stosownymiprzepisami normującymi
zasady i tryb postępowaniakwa|ifikacyjnego
oraz nadawaniauprawnieńbudow|anych
w
specjaIności
architektonicznej.

oświadczam,
Że przedstawioneprzezemnie informacjei dokumentysą prawdziwe,a
jestmi znana.
odpowiedziaInośc
za podanieinformacji
nieprawdziwych
oŚwiadczam,ze Wyrazamzgodę na pzetwazanie danych osobowychdo ce|ów
ewidencyjnych,
dla potrzebpzeprowadzeniapostępowania
kwa|ifikacyjnego
na uprawnienia
budow|anew specja|ności
architektonicznej,
zgodnie z ustawąz dnia 29.08'1997r. o
ochroniedanychosobowych( Dz. U. z2002 r. Nr 101 poz' 926zpożn' zm.).
\N załączeniudo wnioskuskładamdowod uiszczeniaopłatyza pzystą1lieniedo egzaminu/
ponowne pzystącienie do częściustnej egzaminu" na uprawnieniabudow|aneW
specjalnoŚciarchitektonicznej
do ....
(podpis wnioskodawcy

INNEZAŁACZN|KI:

* niepotrzebne
skreślić
* * wybraćpoprzezpodkreś|enie
w zalezności
od wnioskowanego
zakresuuprawnień

Załączniknr 15
postępowania
do Regulaminu
hralifikacyjnego W sprawach nadawania
uprawnień budowlanychw specja|nościarchitektonicznej
DECYZJA o NADANIU UPRAWN|EŃ BUDoWLANYCH W sPEcJALNoŚcl
ARCHITEKTONICZNEJ

I7.Ił,AAR(.HlTFKTow

oKRĘGowA |ZBA ARCHITEKToW
oKRĘGowA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
Z n a k s p r a w y.:. . . . . . . . . 1 . . . . . . . . 1 2 0 1...

dnia..

RP

......2O1..r.

DECYZJA nr_/_OKKI2O1_
Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorządacft
zawodowycharchitektóworaz inżynierówbudownictwa(Dz. U. z2013r. poz.932zpóżn.zm.\
w zwią,zkuz 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.1409z pożn'zm.), zgodnie z ań. 104 ustawyz dnia 14
(Dz. U. z 2013r.poz'267 z póżn.
czerwca 1960r.Kodeks postępowaniaadministracyjnego
zm.)
stwierdza się, że
Pan/Pani

(Mułzawodowy/stopień
naukowyonz imię,imionai nazwisko),..

urodzony/a
w dniu...
...w ...
posiada odpowiednie wykształcenietechniczne oraz praktykęzawodową
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytyrrnymotrzymuje
UPRAWNIENIABUDOWLANE
w specjalnościarchitektonicznej do
projektowaniai kierowaniarobotami budowlanymi bez ograniczeń.")
projektowaniabez ograniczeń. *)
kierorania robotami budow|anymibez ograniczeń. *)

proiektowania i kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie. *)
projektowania w ograniczonym zakresie. *)
kierowania robotami budowlanymiw ograniczonym zakresie. *)
Powvższeuprawnienia budow|aneu poważniaiado wvkonvwania
samodzielnei fu nkcii technicznei w budownictwie.obeimuiacei:
{ ) projektowanie,s prawdzanie projektów architektoniczno.budow|anychi
sprawowanie nadzoru autorskiego;")
2) projektowaniebudynków o kubaturzedo 1 000 m3w zabudowie zagrodowej;")
3) kierowanie budową |ub innymi robotami budowlanymi;*)
3) kierowanie budową lub innymi robotami budow|anymiprzy realizacji budynków o
kubatuze do 1 000 m3;*)
3) wykonywanie nadzoru inwestorskiego;*)
4) sprawowanie kontro|itechnicznej utrzymaniaobiektów budow|anych;*)

--f _i-;,,:*
Decpja ninbjsza jako uur4|ę&tiaĘca w cabści'sanb

sńronynb vuym4n rzasadnienia.

od potffyzszej decldi pł.zysfuguiePantdPanł 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,rrłmainałt{dro ota a&es)..

- w cdu urisania do errtra|lrego rejestru osób
2. Gbrny |nspektor Nadzoru agodanego
posiadajągycft uprawnienia hrdąY|are (p ryłall'grrlolu*xft,t
łń,ę
fuvzi)
3.
... .' . okręgouva mda izby architekt&r RP {potJclralnror'nw,iątlłu
sĘ evzn)
4. ala

od wnioskorarcgo zakresu uprambi.
"} wpłsaćw za|eżności

Załączniknr 16
do Regu|aminupostępowaniakwalifikacyjnegow sprawach nadawania
uprawnień budowlanychw specjal nościarchitektonicznej
DECYZJA o oDMoWtE NADAN|A UPRAWN|EŃ BUDoWLANYGH W sPEcJALNoŚc|
ARCHITEKTONICZNEJ

.7.T+
A . ĄR ( . t { l T F , K T o w

o KRĘGowA

oKRĘGowA IZBA ARCHITEKToW
KOMISJA KWALIFIKACYJNA

DECYZJA nr

RP

I OKK[201

Na podstawieań' 24 ust'1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorządach
zawodowych architektóworaz inżynierówbudownictwa(Dz. U. z 2o13r. poz.932 z poŹn.
zm.), zgodnie z ań. 1M ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania
(Dz. U. z 2o13r,poz'267z późn.zm.) oraz art, 12 ust.3 ustawyz dnia 7
administracyjnego
|ipca1994r' Prawo budow|ane(Dz. U. z 2013r.poz'1409z poŻn.zm.)
odmawiasię
Panu/Pani

(ffiułzawodowy/stopień
naukowyoraz imię,imionai nazwisko)...

u r o d z o n e mCuej)w dniu. . .

....w ...

nadaniauprawnieńbudowlanych
w specjalnościarchitektoniczneido
projektowaniai kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń ")
projektowaniabez ograniczeń *)
kierowania robotami budow|anymibez ograniczeń ")
projektowaniai kierorvaniarobotami budowlanymiw ograniczonym zakresie ")
proiektowaniaw ograniczonym zakresie ")

kierowania robotaml budowlanymiw ograniczonym zakresie *)
Na podstawieart. 12 ust.4hustawyzdnia 7lipca 1994r.Prawobudowlane(Dz. U. z2O13r.
poz.14o9z poin. zm.)usta|asię,ze ponowneprzystąpienie
do egzaminubędziemoz|iwepo
przeprowadzenia
uptywie3 miesięcy od daty
egzaminu,z którego wnioskodawcauzyskał
negatywnywynik.

Uzasadnienie

przez Pana/Panią
Jak wynikaz arkusza testu egzaminupisemnego,który zostałroan,tiązany

o:il:T*:*no "no',.xTll,:*[n,"o'3HF
;ń;ó;"ł
o5-JP",.1?'
il;"*ffi,....;;b.;.
prawidłowych,

(-a) .....odpowiedzi
co nie stanowi
:........udzie|ił
wymaganego |imitu do za|iczenia egzaminu pisemnego, okreś|onegona wstępie testu i
dopuszczenia do częściustnej egzaminu, decydującjednocześnieo neqatvwnvmwyniku
categoegzaminu.*)

..'.....2o1..r.,Komisja
z dnia
Jak wynika z protokołuczynności
egzaminaryjnych
Egzaminaryjna, na podstawie udzie|onych przez wnioskodawcę - Pana/Panią
, odpowiedzi ustnych, uznata wynik egzaminu za neoatywny.
Pozytywny wynik częścipisemnej egzaminu jest wazny przez okres 3 |at od dnia jego
uzyskania. Z uwagi na fakt, Ź uzyskałaPan/Pani negatywnywynik z egzaminu ustnego,
ponowr]eprzystąpieniedo egzaminujest możliwety|kodo tejczęści.
Uzasadnieniemerytoryczne(na podstawb ptotokołu)

*)

Stosowniedo ań. 12 ust.3powołanej
wŻej ustawyz dnia 7 |ipca1994r.Prawo budow|ane
jest
(Dz. U. z 2013r.poz.1409z póżn.zm.),warunkiemuzyskaniauprawnieńbudow|anych
praktycznego
zdanie egzaminu ze znajomościprocesu budow|anegooraz umiejętności
zastosowaniawiedzy technicznej.Z przebieguegzaminu wynika, że wnioskodawcanie
wykazał się taką wiedzą i umiejętnościami,
co uniemożliwianadanie wnioskowanych
uprawnieńbudow|anych.
od powyższejdecyzji przysługujePanu/Pani odwołaniedo KĘowej Komisji Kwa|ifikacyjnej
...........
|zbyArchitektowRP za pośrednicńrem
okręgowejKomisjiKwa|ifikacyjnej
okręgowejlzby ArchitektówRP, w terminie14 dni od dnia doręczeniadecyzji.

(podpisy członkÓw okręgowej komisji l<w
alifikacyjnej)

otrzymują
1 . Wnioskodawca: (mię, imionai nazwiskoonz adres)..
2 . ala
*)wpisaćw zaleznościod wnioskowanego
zakresuuprawnień
*) stosowaćwza|eŻności
ocenionejczęściegzaminu
od negatynłłnie

