
Załącznik nr 6 
do Regulaminu postępowania kwalifikacyjnego w sprawach nadawania  

uprawnień budowlanych w specjalności architektonicznej  
  
 
 

PROTOKÓŁ Z KWALIFIKOWANIA WYKSZTAŁCENIA I PRAKTYKI ZAWODOWEJ  
__________________________________________________________________________ 
 
 

  Znak sprawy....../ .....OKK./201... 

 

PROTOKÓŁ Z KWALIFIKOWANIA WYKSZTAŁCENIA I PRAKTYKI ZAWODOWEJ  

Sporządzony przez Komisję Egzaminacyjną powołaną przez Okręgową Komisję 
Kwalifikacyjną …………………………………… Okręgowej Izby Architektów RP w 
….…................................ uchwałą nr …………………................... z dnia .................................  

Komisja Egzaminacyjna  działając w składzie: 

1. Przewodniczący Komisji: ........................................................................       

                                                                          (imię lub imiona i  nazwisko)           

  

2. Sekretarz Komisji:            ......................................................................                                                                                                                                                    

          (imię lub imiona i  nazwisko)              

3. Członek Komisji:               ....................................................................... 

                                                                          (imię lub imiona i  nazwisko)        

4. Członek Komisji:               ...................................................................... 

                                                                          (imię lub imiona i  nazwisko)              

5. Członek Komisji:               ...................................................................... 

                                                                          (imię lub imiona i  nazwisko)             

..................................................................................................................................................1)

  

na posiedzeniu w dniu ............................................ dokonała ponownego*) / kwalifikowania  
wykształcenia i praktyki zawodowej na podstawie  dokumentów złożonych przez:  

Panią/Pana   ......................................................     ….............................................................. 
                        (tytuł zawodowy/stopień naukowy)                   (imię lub imiona i nazwisko) 
 
                      …........................................             ..................................................................... 
                            (data urodzenia)                                                 (adres zamieszkania) 

jako osobę wnioskującą o przeprowadzenie postępowania kwalifikacyjnego oraz o nadanie   
uprawnień budowlanych w specjalności architektonicznej do ……………...............................2) 

Kwalifikowanie  polegało w szczególności na ocenie złożonych dokumentów, w tym także w 
zakresie ich kompletności i prawdziwości, kwalifikowania wykształcenia jako odpowiednie lub 
pokrewne dla specjalności architektonicznej oraz ocenie praktyki zawodowej osoby 
ubiegającej się o uprawnienia budowlane. 



Przedmiotem oceny Komisji  Egzaminacyjnej były następujące dokumenty złożone przez 
wnioskodawcę: * 

1) odpis dyplomu nr .............. wydanego przez .................................................................. 
w dniu ........................ r., z którego wynika, że wnioskodawca ukończył: studia 
magisterskie*) / inżynierskie*), w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym, na 
kierunku ...............................................) / wyższe studia zawodowe, w rozumieniu 
przepisów o wyższych studiach zawodowych, na kierunku  
..........................................................)  

2) suplement do dyplomu*/wypis z przebiegu studiów potwierdzony przez kierownika 
podstawowej jednostki organizacyjnej uczelni*;  

3) oświadczenie potwierdzające odbycie praktyki wraz z zestawieniem 

4) zaświadczenie potwierdzające odbycie praktyki zawodowej wydane przez właściwego 
wojewódzkiego inspektora nadzoru budowlanego, z wyszczególnieniem okresu 
odbywania praktyki zawodowej z podaniem terminów rozpoczęcia i ukończenia 
praktyki, z zakresu danej specjalności,  

5) dokument wydany przez kierownika jednostki, w której odbywała się praktyka 
zawodowa za granicą 

6) książka praktyki zawodowej zarejestrowana w okresie od 1 stycznia 1995 r. do 24 
września 2014 r.  

7) zaświadczenie o odbyciu praktyki zawodowej przed dniem 1 stycznia 1995 r. 

8) …...  praca/prace projektowe wykonane w ramach odbytej praktyki zawodowej,  

9) zaświadczenie z uczelni o ukończeniu studiów, które były prowadzone w oparciu o 
umowę zawartą z Izbą Architektów RP, o której mowa w art. 168b ustawy Prawo 
budowlane; 

10) życiorys zawodowy; 

11) kopia dowodu tożsamości, potwierdzona za zgodność z oryginałem przez 
przyjmującego wniosek pracownika biura okręgowej izby architektów RP  

12) zaświadczenie o przynależności kierownika/patrona praktyk do izby samorządu 
zawodowego, decyzja o nadaniu uprawnień budowlanych patrona/kierownika praktyk; 

13) decyzja o nadaniu uprawnień budowlanych wnioskodawcy innych niż objęte 
wnioskiem.  

14) dowód uiszczenia pierwszej raty opłaty za postępowanie kwalifikacyjne tj. opłata z 
tytułu kwalifikowania.  

15) Inne................................................................................................................................. 

  

Do wyżej wymienionych dokumentów członkowie Komisji nie zgłosili uwag*) /wskazani niżej 
członkowie Komisji zgłosili następujące zastrzeżenia lub  uwag*)i: 

1. ad.1: 
...................................................................................................................................... 
(zgłaszający: ..........................................................),  

2. ad.2: 
...................................................................................................................................... 
(zgłaszający: ..........................................................), 

3. ad.3: 
...................................................................................................................................... 



(zgłaszający: ..........................................................), 

4. ad.4: 
...................................................................................................................................... 
(zgłaszający: ..........................................................), 

5. ad.5: 
...................................................................................................................................... 
(zgłaszający: ..........................................................), 

6. ad.6: 
...................................................................................................................................... 
(zgłaszający: ..........................................................), 

7. ad.7: 
...................................................................................................................................... 
(zgłaszający: ..........................................................), 

8.  ad 8: 
..................................................................................................................................... 
(zgłaszający: ..........................................................). 

9. ad 9 :..................................................................................................................................... 

(zgłaszający :..................................................................) 

10. ad.10: 
...................................................................................................................................... 
(zgłaszający: ..........................................................),  

11. ad.11: 
...................................................................................................................................... 
(zgłaszający: ..........................................................), 

12. ad.12: 
...................................................................................................................................... 
(zgłaszający: ..........................................................), 

13. ad.13: 
...................................................................................................................................... 
(zgłaszający: ..........................................................), 

14. ad.14: 
...................................................................................................................................... 
(zgłaszający: ..........................................................), 

15. ad.15: 
...................................................................................................................................... 
(zgłaszający: ..........................................................), 

16. inne: .................................................................................................................................... 

 

Zgłoszone uwagi zostały rozstrzygnięte przez członków Komisji w sposób następujący:  

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

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

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

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

Komisja Egzaminacyjna na podstawie złożonych dokumentów ustaliła, że: 



1. Przed zakończeniem kwalifikacji wykształcenia i praktyki zawodowej - okręgowa komisja 
kwalifikacyjna okręgowej izby architektów RP zażąda od organu administracji 
architektoniczno-budowlanej*), / nadzoru budowlanego*) / autora projektu*) / inwestora*) 
przedstawienia prac projektowych*), potwierdzenia uczestnictwa w opracowaniu 
przedstawionych projektów budowlanych*) lub zakresu robót budowlanych*), w których 
uczestniczyła osoba ubiegająca się o uprawnienia budowlane, w celu:   

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

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

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

Po uzyskaniu tych materiałów i informacji kwalifikowanie wykształcenia i praktyki 
zawodowej będzie kontynuowane.*) 

2. Wykształcenie i praktyka zawodowa osoby ubiegającej się o przeprowadzenie 
postępowania kwalifikacyjnego oraz o nadanie uprawnień budowlanych odpowiada 
wymaganiom, o których mowa w przepisach Rozporządzenia w sprawie samodzielnych 
funkcji technicznych w budownictwie oraz Regulaminu postępowania kwalifikacyjnego w 
sprawach nadawania uprawnień budowlanych w specjalności architektonicznej 
obowiązującego w IARP, w zakresie niezbędnym do uzyskania uprawnień budowlanych 
w specjalności architektonicznej określonej we wniosku. 

3. Okręgowa komisja kwalifikacyjna Izby Architektów RP powinna zażądać od 
wnioskodawcy uzupełniania w terminie 30 dni dokumentów o : 

…......................................................................................................................................... 

…………………………………………………………………………………………………….....
...........................................................................................................................................*) 

Po uzupełnieniu tych dokumentów kwalifikowanie wykształcenia i praktyki zawodowej 
będzie kontynuowane. 

4. Wykształcenie*) / praktyka zawodowa*) wnioskodawcy nie odpowiada wymaganiom, o 
których mowa w przepisach Rozporządzenia w sprawie samodzielnych funkcji 
technicznych w budownictwie oraz Regulaminu postępowania kwalifikacyjnego w 
sprawach nadawania uprawnień budowlanych w specjalności architektonicznej 
obowiązującego w IARP, w zakresie niezbędnym do uzyskania uprawnień budowlanych 
w specjalności architektonicznej do ………………………………………….2), ponieważ  
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..........................................................................................................................*) 

5.   Osoba ubiegająca się o przeprowadzenie postępowania kwalifikacyjnego oraz o nadanie 
uprawnień budowlanych podała nieprawdziwe*) / fałszywe*) dane w dokumentach 
zaświadczających o odbyciu wymaganej praktyki zawodowej, w odniesieniu do: 

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

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

...........................................................................................................................................*) 

 

 

................................,  dnia ............................................... 
          (miejscowość)                                      (data) 

 



Protokół niniejszy został odczytany, przyjęty i podpisany przez wszystkich członków Komisji 
Egzaminacyjnej: 

1. Przewodniczący Komisji: ............................................................      ................................... 
                                                          (imię lub imiona i  nazwisko)                     (podpis) 

2. Sekretarz Komisji:            ............................................................      ...................................                                                                                                                                   
                (imię lub imiona i  nazwisko)                     (podpis) 

3. Członek Komisji:               ............................................................      ................................. 
                                                          (imię lub imiona i  nazwisko)                    (podpis) 
4. Członek Komisji:               ............................................................      ................................... 
                                                          (imię lub imiona i  nazwisko)                    (podpis) 

5. Członek Komisji:               ............................................................      ................................... 
                                                          (imię lub imiona i  nazwisko)                    (podpis) 

............................................................................................................1) 

 

 
_____________________________________________________________________________________________________ 

1)___  wpisać kolejnych członków komisji egzaminacyjnej, jeżeli zostali  powołani 
2)___ zakres uprawnień budowlanych 

*) niepotrzebne skreślić 

 


