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W związku z pismem z dnia 10 listopada 2020 r. znak: DAB-VI.710.23.2020, dotyczącym 
organizacji egzaminu na uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej w 2020 r., Krajowa 
Rada Izby Architektów RP zwraca się z prośbą o podjęcie przez Ministerstwo inicjatywy legislacyjnej 
zmierzającej do wprowadzenia przepisów zwalniających w czasie obowiązywania stanu epidemii  
z obowiązku organizacji przez samorząd zawodowy architektów egzaminów na uprawnienia budowlane 
co najmniej dwa razy w roku.     

Zgodnie z § 28 ust. 9 Rozporządzenia 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 ze zm.) do odwołania zakazano organizowania innych niż określone w ust. 1 
zgromadzeń, w tym imprez, spotkań i zebrań niezależnie od ich rodzaju, z wyłączeniem: 
1) spotkań lub zebrań służbowych i zawodowych; 
2) imprez i spotkań do 20 osób, które odbywają się w lokalu lub budynku wskazanym jako adres miejsca 
zamieszkania lub pobytu osoby, która organizuje imprezę lub spotkanie. 

W § 28 ust. 11 pkt. 1-10 ww. rozporządzenia wprowadzono katalog zamknięty wyłączeń od 
zakazu ustanowionego w ust. 9.  

Egzaminy na uprawnienia budowlane nie znalazły się w przedmiotowym katalogu zamkniętym. 
W związku z tym, ustawodawca nie przewidział możliwości przeprowadzenia egzaminów innych niż 
wskazane w § 28 ust. 11 pkt. 

Biorąc powyższe pod uwagę – w aktualnym stanie prawnym – nie istnieje możliwość 
zorganizowania dwóch sesji egzaminu na uprawnienia budowlane w 2020 r.  

Skoro ustawodawca uznał za konieczne wprowadzenie katalogu egzaminów, które można 
organizować pomimo ustanowionych wyżej obostrzeń oznacza to, że egzaminy zawodowe nie zostały 
uznane za zebrania czy też spotkania zawodowe, których organizację ustawodawca również dopuścił. 

Jednocześnie w mocy pozostaje przepis art. 12 ust. 4e ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U z 2020 
r., poz. 1333) zgodnie z którym, „egzamin jest przeprowadzany co najmniej dwa razy w roku,  
w terminach ustalanych przez właściwą izbę samorządu zawodowego […]”.  

Zgodnie z tym przepisem na Izbie spoczywa obowiązek (a nie uprawnienia) zorganizowania 
przynajmniej dwóch egzaminów w danym roku. 
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Należy również wskazać, że przywołane wyżej rozporządzenie w sprawie ustanowienia 
określonych ograniczeń wydane zostało na podstawie art. 46a i art. 46b pkt 1-6 i 8-12 ustawy z dnia  
5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2019 r. 
poz. 1239, z późn. zm.). Zgodnie z art. 46b w rozporządzeniu, o którym mowa w art. 46a, można 
ustanowić m.in. ograniczenia, obowiązki i nakazy, o których mowa w art. 46 ust. 4 (m.in. zakaz 
organizowania innych zgromadzeń – art. 46 ust. 4 pkt 4). W akcie upoważniającym ulokowane zostały 
przepisy dotyczące kar pieniężnych za niestosowanie się do ustanowionych zakazów. Zgodnie z art. 48a 
ust. 1 kto w stanie zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii nie stosuje się do ustanowionych na 
podstawie art. 46 lub art. 46b nakazów, zakazów lub ograniczeń, o których mowa w: art. 46 ust. 4 pkt 3-
5 lub w art. 46b pkt 2 i 8, podlega karze pieniężnej w wysokości od 10 000 zł do 30 000 zł. 

W tym stanie prawnym Izba nie miała możliwości przeprowadzenia egzaminu dwa razy w 2020 
roku, co wynikało z wprowadzonych zakazów i ograniczeń, z drugiej zaś strony ustawodawca 
wprowadzając te ograniczenia nie przewidział przepisów zwalniających Izby z obowiązku przewidzianego 
w art. 12 ust. 4e ustawy Prawo budowlane.   

Wobec powyższego, w ocenie KRIA RP, niezbędne jest ustawowe zabezpieczenie przed 
ewentualnymi roszczeniami w stosunku do Izby, związanymi z odwołaniem egzaminu w sesji zimowej,  
w związku z wprowadzeniem przez Radę Ministrów określonych zakazów organizacji zgromadzeń i co za 
tym idzie potencjalnym ryzykiem uznania niewypełnienia obowiązku wynikającego z art. 12 ust. 4e 
ustawy Prawo budowlane. 

W tym celu niezbędne jest wprowadzenie przepisów epizodycznych dopuszczających w okresie 
obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii niestosowanie wymogu 
przeprowadzenia egzaminów co najmniej dwa razy do roku, o co wnosimy niniejszym pismem.              

 
 
Z wyrazami szacunku 
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