
Załącznik nr 12 
do Regulaminu postępowania kwalifikacyjnego w sprawach nadawania  

uprawnień budowlanych w specjalności architektonicznej  
 

PROTOKÓŁ Z EGZAMINU NA UPRAWNIENIA  BUDOWLANE 
__________________________________________________________________________ 
 

 

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

 

PROTOKÓŁ Z EGZAMINU NA UPRAWNIENIA BUDOWLANE  

przeprowadzonego przez Komisję Egzaminacyjną  powołaną przez  okręgową komisję 
kwalifikacyjną  ............................... Okręgowej Izby Architektów RP uchwałą  nr ..... z dnia 
.................. 

Komisja egzaminacyjna  działając w pełnym 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, poprzez przeprowadzenie egzaminu 
(części pisemnej przeprowadzonej w formie testu, oraz części ustnej) sprawdzenia czy   

Pan/Pani ……………………………………………………………………………………………….. 

ur. ……………………………………………………………………………………………………….. 

zam. …………………………………………………………………………………………………….. 
 
jako osoba ubiegająca się o przeprowadzenie postępowania kwalifikacyjnego oraz o nadanie 
uprawnień budowlanych w specjalności architektonicznej do ……………………………………, 
(zwana/y dalej „egzaminowanym”) posiada – stosownie do przepisów art. 12 ust. 3 ustawy – 
Prawo budowlane:  

1. znajomość procesu budowlanego, 
2. umiejętność praktycznego zastosowania wiedzy technicznej.   

Komisja Egzaminacyjna w pierwszej kolejności stwierdziła, że osoba ubiegająca się o 
nadanie uprawnień budowlanych: 

a) została dopuszczona do egzaminu na uprawnienia budowlane, 
b) uiściła drugą ratę opłaty za postępowanie kwalifikacyjne (opłatę z tytułu 

przeprowadzenia egzaminu), 

Stwierdzenie tożsamości osoby egzaminowanej nastąpiło na podstawie okazanego dowodu 
tożsamości.    

Otwarcie zapieczętowanych kopert zawierających zestaw pisemnych pytań egzaminacyjnych 
(z nienaruszonymi pieczęciami) nastąpiło w trakcie egzaminu w obecności egzaminowanego 
(-ej).  

Część pisemna egzaminu miała formę testu. W odniesieniu do wnioskowanego zakresu 
uprawnień budowlanych - osoba egzaminowana udzieliła prawidłowej odpowiedzi na …... 
pytań, z zadanych jej …. …..pytań. Test ten zostaje załączony do niniejszego protokołu. 



 

- Komisja Egzaminacyjna ustala negatywny wynik części pisemnej egzaminu, co powoduje 
niedopuszczenie egzaminowanego do części ustnej egzaminu. * 

- Komisja Egzaminacyjna ustala pozytywny wynik części pisemnej egzaminu co oznacza 
dopuszczenie egzaminowanego do części ustnej egzaminu.* 

 

Egzamin ustny polegał na udzieleniu odpowiedzi na zestaw 5 pytań egzaminacyjnych:  

3 pytania zawarte w wylosowanym zestawie  (zestaw pytań stanowi załącznik do niniejszego 
protokołu). 

2 pytania: dotyczące prac projektowych oraz praktyki budowlanej, zadane przez komisję 
egzaminacyjną  

1)…………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 

2)…………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 

 

Ewentualne pytania pomocnicze: 

1) do pytania nr.: …………………………………………….......................................................... 

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

2) do pytania nr 
…....................................................................................................................……………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………… 

3) do pytania nr 
…....................................................................................................................……………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………… 

 

1. Ocena odpowiedzi na pytania z zestawu 5 pytań egzaminacyjnych (odpowiedź:    
prawidłowa/nieprawidłowa):   

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

2)........................................................................................................................................... 

3)…………………………………………………………………………………………………….. 

4)…………………………………………………………………………………………………….. 

5)…………………………………………………………………………………………………….. 

 

Po przeprowadzeniu części ustnej egzaminu Komisja Egzaminacyjna dokonała ustalenia 
wyniku egzaminu. W wyniku tej oceny:  

- Komisja egzaminacyjna ustala pozytywny wynik całego egzaminu.*  

- Komisja egzaminacyjna ustala negatywny wynik części ustnej egzaminu.*  

 

  Szczegółowe uzasadnienie oceny poszczególnych odpowiedzi: 



……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………  

Za powyższym wynikiem egzaminu głosowało .... członków Komisji Egzaminacyjnej, w ilości  

głosów 

za …................. 

przeciw …............... 

wstrzymujących się …............................. 

Następnie Przewodniczący Komisji Egzaminacyjnej ogłosił osobie egzaminowanej powyżej 
ustalony wynik egzaminu. 

Komisja Egzaminacyjna przekazuje niniejszy protokół wraz z dokumentacją właściwej 
okręgowej komisji kwalifikacyjnej celem wydania decyzji: 

 w sprawie nadania uprawnień budowlanych.* 

 w sprawie odmowy nadania uprawnień budowlanych. w związku z negatywnym 
wynikiem części pisemnej egzaminu ( testu)* 

 w sprawie odmowy nadania uprawnień budowlanych w związku z negatywnym 

  wynikiem części ustnej egzaminu *. 

 

Dodatkowe uwagi:  

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

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

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

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

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

 

................................, dnia ................................201..r. 
       (miejscowość)                                                

 

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 oraz doradcę  
*
___  niepotrzebne skreślić 


