
 

 

Załącznik nr 1 do uchwały KRIA nr O – 40 – II – 08 z dnia 17 grudnia 2008 r. 

Zaświadczenie 

o kwalifikacjach do wykonywania zawodu architekta poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej 

wydane przez  ........................................................................................................................................... 

       (nazwa okręgowej rady izby architektów) 

 

na podstawie przepisu art. 19 a ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, 

inŜynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z późn. zm) na wniosek: 

 
Imię / imiona  i nazwisko  .......................................................................................................................................... 

Nazwisko rodowe   .................................................................................................................................................... 

Data i miejsce urodzenia   ......................................................................................................................................... 

Adres zamieszkania   ................................................................................................................................................ 

Numer i seria dowodu osobistego / paszportu   ........................................................................................................ 

PESEL   ........................................................................................................................................…......................... 

Tytuł zawodowy – magister inŜynier architekt 

Nazwa szkoły wyŜszej, która wydała dyplom wnioskodawcy: .................................................................................. 

...................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................... 

Decyzja stwierdzająca posiadanie kwalifikacji do wykonywania zawodu architekta  nr __________ wydana przez  

................................................................................................................................................................................... 
(nazwa właściwego organu) 

Wpis na listę członków  ____________________________ nr _________   
(nazwa okręgowej rady izby architektów) 

 
Zaświadcza się, Ŝe _____________ __________________: 
     ( imię, nazwisko wnioskodawcy, tytuł zawodowy) 

 
1.  architekt ukończył w Rzeczypospolitej Polskiej kształcenie spełniające minimalne wymagania określone 

w art. 46 Dyrektywy 2005/36/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7 września 2005 r. w sprawie 
uznawania kwalifikacji zawodowych i posiada kwalifikacje do wykonywania zawodu architekta wymagane 
przez państwa członkowskie Unii Europejskiej, 

 
2.   posiada dyplom ukończenia studiów wyŜszych, który odpowiada dokumentom poświadczającym     
            posiadanie kwalifikacji zawodowych architekta w państwach członkowskich Unii Europejskiej, a uczelnia     
       .................................................................................................................................................................... ,  

(nazwa szkoły wyŜszej, miejscowość) 

która go wydała jest w Rzeczypospolitej Polskiej uprawniona do wydawania dyplomów ukończenia 
studiów wyŜszych na kierunku architektura z tytułem „magister inŜynier architekt”. 

 

3.        jest  aktualnie członkiem  ..............................................................................................., 
               (nazwa okręgowej rady izby architektów)   

nie zostały na niego nałoŜone kary dyscyplinarne  ani  kary z tytułu odpowiedzialności zawodowej,  
nie został pozbawiony prawa wykonywania zawodu, prawo to nie zostało takŜe zawieszone i  nie toczy 
się przeciwko niemu postępowanie w sprawie dyscyplinarnej, ani w sprawie odpowiedzialności 
zawodowej. 

................................................................                               ............................................................ 
   

miejscowość i data  wydania zaświadczenia                                               podpis przewodniczącego 

Okręgowej Rady Izby Architektów 

 

Pieczęć Okrągła OIA                    


