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Arkadiusz Myrcha  

Przewodniczący 

Komisji Ustawodawczej 

Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej 

   

Szanowny Panie Przewodniczący   

   

W imieniu Krajowej Rady Izby Architektów Rzeczypospolitej Polskiej, zwracamy się z prośbą  

o rozważenie uchwalenia przepisów regulujących kwestie przeprowadzania egzaminów na uprawnienia 

budowlane w specjalności architektonicznej w stanie zagrożenia epidemicznego lub stanie epidemii 

COVID-19.         

 

W pierwszej kolejności wskazać należy, że zgodnie z § 26 ust. 11 Rozporządzenia Rady Ministrów 

z dnia 1 grudnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku  

z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r., poz. 2132) do 27 grudnia br. 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 5 osób, które odbywają się w lokalu lub budynku wskazanym jako adres 

miejsca zamieszkania lub pobytu osoby, która organizuje imprezę lub spotkanie; do limitu osób nie wlicza 

się osoby organizującej imprezę lub spotkanie oraz osób wspólnie z nią zamieszkujących lub 

gospodarujących.   

W § 26 ust. 12 pkt. 1-8 ww. rozporządzenia wprowadzono katalog zamknięty wyłączeń od zakazu 

ustanowionego w ust. 11.  

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 § 26 ust. 12. Rozporządzenie to poprzedzone było aktami wykonawczymi, które również nie 

przewidywały w katalogu wyłączeń egzaminu na uprawnienia budowlane.  

 

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 
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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 uprawnienie) zorganizowania przynajmniej dwóch egzaminów w danym 

roku.     

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.  

Ponadto wskazujemy na zróżnicowaną specyfikę okręgowych izb architektów, gdzie  

w największych z nich do egzaminu przystępuje nawet 150 osób. Taka sytuacja wymagałaby – w ocenie 

KRIA RP – wprowadzenia dedykowanych wytycznych co do bezpieczeństwa sanitarnego uwzględniających 

aktualny stan zagrożenia.     

 

Wobec powyższego, w ocenie Krajowej Rady Izby Architektów RP, niezbędne jest ustawowe 

uregulowanie tej sytuacji, które mogłoby zostać wprowadzone w ustawie z dnia 20 marca 2020 r. 

o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, 

innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (tj. Dz.U. z 2020 r., poz. 1842). 

Dodatkowo Krajowa Rada IARP proponuje uregulowanie kwestii związanej z upływem okresu ważności 

egzaminu pisemnego. Poniżej przedstawiamy propozycję uregulowania przedstawionych zagadnień: 

 

„Art. […] W okresie ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii 

właściwa izba samorządu zawodowego może odstąpić od wymogu przeprowadzenia 

egzaminu co najmniej dwa razy w roku. 

Art. […] Do okresu ważności pozytywnego wyniku części pisemnej egzaminu,  

o którym mowa w ust. 4i nie wlicza się okresu ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego 

lub stanu epidemii.”   

 

Krajowa Rada Izby Architektów RP zwraca się o analizę przedstawionych propozycji, jak również 

podjęcie działań w celu wprowadzenia ww. zmian legislacyjnych na czas obowiązywania stanu epidemii.             

 

 

Z wyrazami szacunku,   

 

 
 

             Małgorzata 
Pilinkiewicz, Architekt IARP                               

Wojciech Gwizdak, Architekt IARP 
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