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Dotyczy: przeprowadzania egzaminu na uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej
Szanowny Panie Premierze
W imieniu Krajowej Rady Izby Architektów RP oraz Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby
Architektów RP, na podstawie art. 33 pkt 13 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach
zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1117), zwracamy się
o przedstawienie stanowiska co do wskazanych niżej kwestii.
Zgodnie z art. 12 ust. 4e ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r., poz.
1333), egzamin na uprawnienia budowlane przeprowadzany jest dwa razy do roku w terminach
ustalanych przez właściwą izbę samorządu zawodowego. W roku 2020 odbyła się jedna sesja
egzaminacyjna zorganizowana we wrześniu. Termin tej sesji został przesunięty z czerwca na wrzesień
z powodu pogarszającej się sytuacji epidemiologicznej w kraju. Druga w tym roku sesja egzaminacyjna
wyznaczona została na grudzień (egzamin pisemny w dniu 4 grudnia br.). Należy również wyjaśnić, że
zgodnie z Regulaminem postępowania kwalifikacyjnego w sprawach nadawania uprawnień
budowlanych w specjalności architektonicznej1, terminy egzaminów ogłaszane są przez Krajową Komisję
Kwalifikacyjną na stronie internetowej Izby Architektów RP. Natomiast wraz z ogłoszeniem terminów
egzaminów w danym roku kalendarzowym Krajowa Komisja Kwalifikacyjna ogłasza terminy na złożenie
wniosków o nadanie uprawnień budowlanych, z zastrzeżeniem, iż terminy te nie mogą być krótsze niż
3 miesiące przed wyznaczonym terminem każdego egzaminu pisemnego. Termin egzaminu grudniowego
został ogłoszony przed ponownym wprowadzaniem obostrzeń i przy zachowaniu wymogów
wynikających z Regulaminu.
Część pisemna egzaminu trwa 90 minut i przeprowadzana jest w całym kraju, w 16 okręgowych
izbach architektów, w tym samym dniu, o tej samej godzinie. Część ustna trwa 60 minut i do tej pory
przeprowadzana była, co do zasady, w tym samym dniu (po ogłoszeniu wyników części pisemnej).
W większych izbach okręgowych, egzamin ustny trwa kilka dni. Część ustna egzaminu obejmuje czas na
przygotowanie kandydata do odpowiedzi na pytania (maksymalnie 25 minut) oraz część zasadniczą tj.
odpowiedzi przed komisją egzaminacyjną. Specyfika 16 okręgowych izb architektów jest bardzo
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zróżnicowana. Co do zasady, do sesji egzaminacyjnej podchodzi od kilkunastu do kilkudziesięciu osób
(w większych izbach może to być ponad sto osób).
Poprzednia sesja egzaminacyjna (wrzesień 2020 r.) przeprowadzona została w pełnym reżimie
sanitarnym, zgodnie z Wytycznymi Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej w zakresie bezpieczeństwa
sanitarnego podczas przygotowywania oraz przeprowadzania egzaminu na uprawnienia budowlane
w specjalności architektonicznej w stanie zagrożenia epidemicznego lub stanie epidemii, zatwierdzonymi
przez Głównego Inspektora Sanitarnego.
W związku z pogarszającą się aktualnie sytuacją epidemiologiczną i narastającym zagrożeniem,
w trosce o bezpieczeństwo kandydatów przystępujących do egzaminu oraz osób egzaminujących, Izba
rozważa przesunięcie terminu egzaminu na bezpieczny pod względem sanitarnym termin.
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 października 2020 r. w sprawie ustanowienia
określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U z 2020 r.,
poz. 1758) ustanawia dwa rodzaje obszarów, na których obowiązują dodatkowe ograniczenia – obszar
czerwony oraz żółty. Zgodnie z zapowiedziami Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego, od
dnia 24 października br. cały kraj ma znaleźć się w czerwonej strefie. Na dzień 23 października br. do
odwołania zakazano organizowania spotkań i zebrań niezależnie od ich rodzaju, przy czym dopuszcza się
wyjątek do 10 osób w obszarze czerwonym oraz do 20 w obszarze żółtym (§ 28 ust. 9 pkt 1
rozporządzenia). Biorąc powyższe pod uwagę, okręgowe izby architektów nie będą w stanie
zorganizować egzaminu przy zachowaniu takiego reżimu. Bardzo często egzaminy przeprowadzane są
w wynajmowanych salach poza siedzibą OIA. Jednak ze względu na wprowadzane obostrzenia takie
rozwiązanie może okazać się niemożliwe. Należy również podkreślić, że większość osób zaangażowanych
w ich przeprowadzanie to osoby z grupy ryzyka ze względu na wiek. Tak więc okręgowe komisje
kwalifikacyjne mogą napotkać również na problemy z zapewnieniem składów egzaminujących, co
w konsekwencji może wpłynąć na wydłużenie czasu trwania egzaminu ustnego. Zgodnie
z zapowiedziami Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 października br., wprowadzone mają zostać również
ograniczenia co do przemieszczania się osób powyżej 70 roku życia.
Biorąc powyższe pod uwagę, kierując się troską o zapewnienie najwyższego standardu
bezpieczeństwa osób zdających oraz egzaminujących, zwracamy się o zajęcie stanowiska
w przedmiotowym zakresie tj. potwierdzenie, że egzamin może zostać odwołany w świetle art. 12 ust.
4e ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz wprowadzonych na mocy rozporządzenia
ograniczeń.
Jeśli takie rozwiązanie jest niemożliwe w ocenie Pana Premiera, zwracamy się o pilne podjęcie
prac legislacyjnych zmierzających do jednoznacznego wskazania podstawy prawnej nieprzeprowadzenia
drugiego terminu egzaminu w roku 2020. Ze względu na konieczność przygotowania się przez okręgowe
komisje kwalifikacyjne oraz komisje egzaminacyjne do przeprowadzenia egzaminów lub konieczność
poinformowania kandydatów o przesunięciu terminu egzaminu prosimy o odpowiedź w możliwie
krótkim terminie.
Z wyrazami szacunku,
Małgorzata Pilinkiewicz, Architekt IARP
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Do wiadomości:
 Pan Jarosław Jan Pinkas, Główny Inspektorat Sanitarny
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