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W r:ałviązarriu do spotkania Krajowej K,clrnisii Krvalifikacyjnej z Przewoclniczącynri

Okręgorvyclr Konrisji Kwalifikacy,irryclr, które odbyło się w dniu 10 gruclnia br. i l.vspólnyclr

ustaleń w sprarvie przepror.vadzenia dodatkorł,ej sesii egzirminacyjnej na uprawllienia

budorvane r.i,2021 r. (ses.ia 36), uprzejrnie wl,iaśnianr, co następt"{e:

Przepisanri rozporządzenia R.acly Mirristrów z dnia 21 grudnia 202J r, w sprawie

ilstanor.vienia określorryclr ograniczń,ltakanć:rv i zakazt'lw w związkrr z w_vstąlriellienr stanu

epiclernii (Dz. tJ, r"20?a r.. poz, ?3l6) została stlvorzona możliwość pt,zeprcllvaclzcrria srrsji

egzanritracy.inej. która rrriała się rozpilcząó egzamirtent piscntnylll }v clniu 4 grrrilnia br,,

t} l1Łl§tępnie została odwołzrnir z uwagi rta brak nrożliwoŚci plawnych.iei plzeprowadzenia.

Stai,r<lwi o ty1,11 § 28 ust. 13 pkt 13 ww. razpłtz.ątlzenia, zgoclnie z którym z"akaztt

zgrcnlaclzeń nie stosuie się vv przypaclku egzaminór.v prz-eprowadzirnych prlez r.vłaścir,vą izbę

samorząclu zalvotlorvegcl arclritektów i inżynierów budclrvnictrva w t<lku postępcllvarlia

kwalifikacy.inego clla osób ubiegaiącyclr się <l naclatrie uprarvtlieli lruclowianych. o któl:ych

illolva w przepisttch u§lawy z dnia 7 lipca 1994 r. * Prawo Lrudorł4ane.

Wskazany przepis wclri:rizi w życie rł, dniu 28 grudnia br., ccl pozrvala nanr przystąpiĆ

do orgalrizacłi ses.ii egzarrlinacy,.inej dla osób, któle żo§tały zakwalifikorvane do egzaminrt na

uprawnienia brldclwlane nraiącego rozptlcząć się w clnitl 4 grudnia br.. w nowynl ternrinie, tj.

w dniu 26 lutego 202l r.

.ledn<lcześnie uprzejmie przy1_1onlinam" zl9 zgod.nie z nasz..ytl,ti wspólnynri tlstalenianri,

sesja egzarrrirlacy.irra rozpoczytląiąca się egznnrinenr pisem,nyrrr ,.ł, dnitl 26 lutegr: 7aT r.

będzie przeprowadziina :

l} przy aachowaniu spccjalnych rv,vnrogów sanitarnych zawartych w rvytycznyclr

opracolvanych i przekazanyclr prz".ez l{rajową Komisię K,walifikt}cyillą Polskicj lzby

Inzynierórv Buclownict\.va - .iednocześrrie pragnę zr.vróció ulytlgę, ż,e znsacl,v te

stanolvią nrinitrrnltte, rumo\Ąić wytyczne, które nlogą l)aństwo dostosowaÓ clo

indywiclrralnyclr 1rotrzcb Państłva lzby i rv uzgodnicnitt z r.vynainlującynr salę.



część pi§enrna oguaminu n$ upra\.vnienia budowlane cldbęclzie się rvc wszystkich
r:kręgowych izbuclr w tym §finryrn czfisieo na 1:c;clstawie tycli satrl.ych zestawów pytsń

zpodziałettr na specjirlrrośęi ,L4rrar.vnieir brrdtlwlanych rveclłrrg następrriącej zasacly:

- o głrclzinit 9:{X) * rozpoczllie się egznnritl l1ił tlplawnienia w specjalności
korrstrirkc_v_ino-budowlanei (lvc \.vszystkich tcldzaiaclr i zilklesach)

- o gorlłilrie l4:00 -:- l,ozpoczl"lie się egzanrin na uprawnienia w ptlzclstałyclr
spec.jalnościach (we wszystkich rodzajac]r i zakresaclr).

na poclstawie stanu prawneg{J aktów prawnyelr ustanorvionego na dzień l lipt:a
202|I r,,, który nriał obowiązywać poclczas cgzalrlinrr rv rlnirr 4 grucltria br., a tvięc także
tta podstawie pytań plzygotowanych na tę se§ię egzanrinaci,jną.

Zwracanr się z uprzejntą prośbą o zanrieszczenie przeclrlritrtowej inlbrnrtcji nit

§tronach illternetowyclr Pnrlstwa iz.b okręgelwych oraz w},słanie zawiadornicń dł: clsób
zak.wrililikowanych clo egzaminu na uprawnicnia budirrvlane co najnrtrie,j na miesiąc plzec1

llowyll1 ternritrem egzanrinu.

Jednr:cześnie pragrrę przypomnieć, żę w zl,viązku z koniecztrością za,pervnienia
or{stępu czil§Owego rrriędzy sesjarrri w wynriarze 3-ec}r miesięcy", rrastęprrje plzestlnięcie
terniinrt egzanrinu w sesji rł,iossn,ncj na dzień 28 mrrja 2021 r.
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