XXV sesja egzaminacyjna na uprawnienia budowlane zakończona
piątek, 31 lipca 2015

3121 osób w kraju zdało egzamin na uprawnienia budowlane w czasie tegorocznej XXV sesji
egzaminacyjnej. Nadanie uprawnień budowlanych jest gwarancją i świadectwem, że inżynier
posiada odpowiednie kwalifikacje zawodowe i ponosi odpowiedzialność za wykonywaną pracę.

Do tegorocznego wiosennego egzaminu pisemnego na uprawnienia budowlane przystąpiło w
kraju 4073 osoby. Była to wyjątkowo liczna sesja, jednak dzięki wieloletniemu doświadczeniu
okręgowych komisji kwalifikacyjnych przebiegła ona bardzo sprawnie. Egzamin pisemny
odbywał się 15 maja br. we wszystkich 16 okręgowych izbach inżynierów budownictwa.
Pozytywny wynik egzaminu pisemnego uzyskały 3523 osoby, czyli 86,5% zdających.

W związku z dużą liczbą kandydatów, którzy przystąpili do egzaminu, znacznie dłużej trwały w
tym roku w porównaniu z poprzednimi laty, egzaminy ustne. W niektórych z okręgowych izb
zakończyły się pod koniec czerwca. Najwięcej chętnych przystąpiło do egzaminu pisemnego w
Mazowieckiej OIIB (573), następnie w Małopolskiej OIIB (510), Śląskiej (459) oraz
Wielkopolskiej (310). W kraju egzamin pisemny zdało 3523 osoby, czyli 86,5% osób zdających.

Najwięcej uprawnień budowlanych uzyskali inżynierowie w specjalności
konstrukcyjno-budowlanej – 1273. Następnie, w specjalności instalacyjnej sanitarnej – 658,
potem w specjalności instalacyjnej elektrycznej – 524 oraz w specjalności instalacyjnej
drogowej – 356.

Patrząc na liczbę uprawnień nadanych w poszczególnych okręgowych izbach inżynierów
budownictwa, to najwięcej decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych nadano w Mazowieckiej
OIIB (480), potem w Małopolskiej OIIB (371), następnie w Śląskiej OIIB (268) i w Wielkopolskiej
OIIB (262).
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Postępowanie o nadanie uprawnień budowlanych prowadzone przez Polską Izbę Inżynierów
Budownictwa jest ściśle podporządkowane przepisom prawa. Precyzyjne regulacje prawne
sankcjonują fakt, iż nadanie określonej osobie uprawnień budowlanych jest gwarancją i
świadectwem, że posiada ona odpowiednie kwalifikacje zawodowe i, co za tym idzie, ponosi
pełną odpowiedzialność za wykonywaną pracę.

Osoby, które zdały egzamin na uprawnienia budowlane, otrzymały decyzje o nadaniu
uprawnień budowlanych podczas uroczystości połączonej z ceremonią ślubowania nowo
uprawnionych do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych. Jest to szczególne wydarzenie
dla każdej z okręgowych izb i towarzyszy im zawsze podniosła atmosfera.
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