
Załącznik do uchwały nr 15/R/17

Krajowej Rady PIIB 

z dnia 6 września 2017 r.

REGULAMIN

POSTĘPOWANIA  W  SPRAWIE  UZNAWANIA  KWALIFIKACJI  ZAWODOWYCH
OBYWATELI  PAŃSTW  CZŁONKOWSKICH  UNII  EUROPEJSKIEJ,  KONFEDERACJI
SZWAJCARSKIEJ,  PAŃSTW  CZŁONKOWSKICH  EUROPEJSKIGO  POROZUMIENIA  O
WOLNYM  HANDLU  (EFTA)  –  STRON  UMOWY  O  EUROPEJSKIM  OBSZARZE
GOSPODARCZYM,  KTÓRZY  NABYLI  W  TYCH  PAŃSTWACH  KWALIFIKACJE
ODPOWIADAJĄCE UPRAWNIENIOM BUDOWLANYM W POLSCE.

Postanowienia ogólne

§ 1.

Regulamin  określa  postępowanie  w  sprawie  uznawania  kwalifikacji  do  wykonywania
samodzielnych  funkcji  technicznych  w  budownictwie  obywateli  państw  członkowskich  Unii
Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państw członkowskich Europejskiego Porozumienia
o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, którzy nabyli w
tych  państwach,  kwalifikacje  odpowiadające  uprawnieniom  budowlanym  w  Polsce,  w
specjalnościach, o których mowa w art. 14 ust.1 pkt 1- 4  ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (Dz. U. z 2017 r. poz. 1332) zwanej dalej „ustawą – Prawo budowlane”.

§ 2.

Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o: 

1) Krajowej  Radzie  –  należy  przez  to  rozumieć  Krajową  Radę  Polskiej  Izby  Inżynierów
Budownictwa  lub  jej  skład  orzekający  powołany  na  podstawie  §  10  ust.  2  regulaminu
Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa,

2) kwalifikacjach  zawodowych  –  należy przez  to  rozumieć  uprawnienia  upoważniające  do
wykonywania czynności odpowiadających samodzielnym funkcjom technicznym, o których
mowa w art. 12 ust. 1 pkt 1-5 ustawy - Prawo budowlane,

3) wnioskodawcy  –  należy  przez  to  rozumieć  obywateli  państw  Unii  Europejskiej,
Konfederacji  Szwajcarskiej  oraz  państw  członkowskich  Europejskiego  Porozumienia  o
Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, którzy
posiadają wykształcenie wyższe w rozumieniu art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 22 grudnia 2015
r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich
Unii Europejskiej oraz nabyli w tych państwach, poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej,
kwalifikacje  odpowiadające  wykonywaniu  samodzielnych  funkcji  technicznych  w



budownictwie w Polsce w specjalnościach, o których mowa w art. 14 ust.1 pkt 1-4 ustawy -
Prawo budowlane i występują z wnioskiem o uznanie tych kwalifikacji,

4) postępowaniu w sprawie uznania kwalifikacji – należy przez to rozumieć postępowanie w
sprawie  uznawania  kwalifikacji  zawodowych  odpowiadających  samodzielnym  funkcjom
technicznym  w  budownictwie  obywateli  państw  członkowskich  Unii  Europejskiej,
Konfederacji  Szwajcarskiej  oraz  państw  członkowskich  Europejskiego  Porozumienia  o
Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, którzy
nabyli  w  tych  państwach,  poza  granicami  Rzeczypospolitej  Polskiej,  kwalifikacje
odpowiadające  samodzielnym  funkcjom  technicznym  w  budownictwie  w  Polsce  w
specjalnościach, o których mowa w art. 14 ust.1 pkt 1-4 ustawy - Prawo budowlane.

§ 3.

Postępowanie  w  sprawie  uznania  kwalifikacji  jest  prowadzone,  w  szczególności,  na  podstawie
przepisów następujących aktów prawnych:

1) ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 1332),
2) ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów

budownictwa (Dz. U. z 2016. r. poz. 1725),
3) ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r.

poz. 1257),
4) ustawy z dn. 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych

w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r. poz. 65),
5)
6) rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju  z dnia 11 września 2014 r. w sprawie

samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278),
7) rozporządzenia  Ministra  Nauki  i  Szkolnictwa  Wyższego  z  dnia  16  listopada  2016  r.  w

sprawie  określenia  wzorów formularzy wniosków o  wszczęcie  postępowania  w sprawie
uznania kwalifikacji zawodowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2006),

8) statutu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa,
9) regulaminu Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.

Postępowanie w sprawie uznania kwalifikacji

§ 4.

1. Przeprowadzanie  postępowania  w  sprawie  uznania  kwalifikacji  należy  do  kompetencji
Krajowej Rady.

2. Postępowanie w sprawie uznania kwalifikacji jest odpłatne.

§ 5.

1. Postępowanie w sprawie uznania kwalifikacji Krajowa Rada wszczyna na pisemny lub złożony
w  formie  dokumentu  elektronicznego  opatrzonego  podpisem  potwierdzonym  profilem
zaufanym  ePUAP  albo  kwalifikowanym  podpisem  elektronicznym,  za  pośrednictwem
elektronicznej skrzynki podawczej wniosek. .

2. Krajowa Rada zawiadamia wnioskodawcę o otrzymaniu wniosku w terminie miesiąca od dnia
jego  otrzymania,  z  zastrzeżeniem ust.  3.  Wzór  zawiadomienia  stanowi  załącznik  Nr  1  do
regulaminu.



3. W  przypadku  stwierdzenia  braków  formalnych  Krajowa  Rada  niezwłocznie  wzywa
wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni z pouczeniem, że nieusunięcie tych
braków spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.

4. Wzór wezwania do usunięcia braków stanowi załącznik nr 2 do regulaminu.
5. W przypadku uzupełnienia braków we wniosku Krajowa Rada zawiadamia wnioskodawcę o

jego otrzymaniu w terminie miesiąca od dnia uzupełnienia braków.

§ 6.

Wniosek o uznanie kwalifikacji zawodowych do wykonywania zawodu regulowanego zawiera:

1.
1) imię (imiona), nazwiska, datę i miejsca urodzenia wnioskodawcy;
2) obywatelstwo  oraz  nazwę  państwa  wnioskodawcy  w  którym  wnioskodawca  uzyskał

kwalifikacje zawodowe inżyniera budownictwa;
3) dane do kontaktu;
4) określenie zawodu regulowanego, do wykonywania którego mają być uznane kwalifikacje

zawodowe 
5) informację  o  posiadanych  kwalifikacjach  zawodowych  lub  uprawnieniniach  do

wykonywania zawodu
6) informację o ukończeniu kształcenia regulowanego;
7) wykaz dokumentów dołączanych do wniosku.

2. Do wniosku dołącza się następujące dokumenty:

1) dokument potwierdzający obywatelstwo wnioskodawcy,
2) dokumenty potwierdzające posiadanie przez wnioskodawcę kwalifikacji odpowiadających

uprawnieniom budowlanym w Polsce w specjalnościach, o których mowa w art. 14 ust.1 pkt
1-4 ustawy - Prawo budowlane, 

3) zaświadczenie o doświadczeniu zawodowym wnioskodawcy zawierające:
a) wyszczególnienie  projektów  obiektów  budowlanych,  wyszczególnienie  obiektów

budowlanych, nazwy i adresy obiektów;
b) kubaturę i powierzchnię obiektów, o których mowa w lit.a;
c) charakterystykę, konstrukcję obiektu budowlanego, wyszczególnienie wykonanych prac

projektowych – robót budowlanych;
d) okres praktyki zawodowej w odniesieniu do obiektu budowlanego (od-do);
e) charakter czynności oraz wskazanie pełnionych funkcji technicznych.

4) zaświadczenie wydane przez właściwy organ państwa członkowskiego, że wnioskodawcy
nie zawieszono prawa do wykonywania działalności bądź nie zakazano mu wykonywania
zawodu, złożone nie później niż 3 miesiące od daty jego wydania,

5) dowód uiszczenia opłaty za postępowanie w sprawie uznania kwalifikacji, 
6) dowód uiszczenia opłaty skarbowej.

3. W przypadku, gdy właściwy organ państwa członkowskiego nie wydaje dokumentów, o których
mowa  w  ust.2,  dopuszcza  się  zastępowanie  ich  pisemnym oświadczeniem złożonym  przez
wnioskodawcę Krajowej Radzie.

4.   Wnioski, pisma i dokumenty w toku postępowania w sprawie uznania kwalifikacji należy
składać  w  języku  polskim  lub  wraz  z  tłumaczeniem  na  język  polski,  dokonanym  przez
tłumacza przysięgłego, posiadającego prawo wykonywania zawodu na terenie Polski zgodnie z
ustawą z dnia 25 listopada 2004 r. – o zawodzie tłumacza przysięgłego (Dz. U. z  2016 r. poz.
1222), z zastrzeżeniem ust. 5.



5. Tłumaczenie na język polski nie jest wymagane w przypadku dokumentów potwierdzających
dane  dotyczące  imienia  (imion),  nazwiska,  daty  i  miejsca  urodzenia  wnioskodawcy,
obywatelstwa oraz nazwy państwa wnioskodawcy.

6. Krajowa Rada udostępnia nieodpłatnie formularz wniosku o uznanie kwalifikacji zawodowych
do  wykonywania  zawodu  regulowanego  w  celu  ułatwienia  złożenia  kompletnego  wniosku.
Złożenie wniosku na formularzu nie jest obowiązkowe. Wzór wniosku stanowi załącznik nr 3
do regulaminu.

§ 7.

1. W celu przeprowadzenia postępowania w sprawie uznania kwalifikacji,  Prezes Krajowej
Rady powołuje 3-osobowe zespoły weryfikacyjne.

2. Powołując  zespół  weryfikacyjny  Prezes  Krajowej  Rady  wyznacza  z  jego  składu
przewodniczącego i sekretarza.

3. Wnioski w sprawie uznania kwalifikacji wpływające do Krajowej Rady, są kierowane do
zespołu weryfikacyjnego.

4. W  postępowaniu  o  uznanie  kwalifikacji  zawodowych  Przewodniczący  zespołu
weryfikacyjnego  może  powoływać  w  charakterze  biegłych,  członków  Krajowej  Komisji
Kwalifikacyjnej.

§ 8.

1. Po otrzymaniu kompletnego, wniosku zespół weryfikacyjny dokonuje jego merytorycznej
oceny.

2. Zespół weryfikacyjny przeprowadza z wnioskodawcą rozmowę wyjaśniającą, sprawdzającą
znajomość języka polskiego w mowie i  w piśmie w zakresie  niezbędnym do wykonywania
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

3. Rozstrzygnięcia  zespołu  weryfikacyjnego  zapadają  zwykłą  większością  głosów.  W razie
braku większości decyduje głos przewodniczącego zespołu weryfikacyjnego.

4. Przewodniczący  zespołu  weryfikacyjnego,  w  razie  wątpliwości,  może  zwrócić  się  do
Krajowej  Rady  o  wystąpienie  do  Biura  Uznawalności  Wykształcenia  i  Wymiany
Międzynarodowej  o  opinię,  czy ukończone  przez  wnioskodawcę  zagraniczne  studia  wyższe
mogą być uznane w Polsce za równorzędne.

5. W  przypadku  uzasadnionych  wątpliwości  dotyczących  autentyczności  dyplomów,
świadectw lub innych dokumentów potwierdzających posiadanie kwalifikacji lub w przypadku
uzasadnionych  wątpliwości  dotyczących  spełnienia  wymogów  w  zakresie  kształcenia,
określonych w przepisach prawa Unii Europejskiej, przewodniczący zespołu weryfikacyjnego
zwraca się  do Krajowej  Rady z wnioskiem o wystąpienie do właściwych organów państwa
członkowskiego innego niż Rzeczpospolita Polska o potwierdzenie autentyczności dokumentów
lub potwierdzenie spełnienia wymogów w zakresie kształcenia.

6. Z  postępowania  weryfikacyjnego  sporządza  się  protokół.  Przewodniczący  zespołu
weryfikacyjnego przekazuje niezwłocznie protokół Krajowej Radzie.

7. W protokole zespół weryfikacyjny stwierdza, czy wnioskodawca spełnia warunki uznania
kwalifikacji określonych we wniosku.

8. Wzór pisma do wnioskodawcy o pozostawieniu wniosku bez rozpoznania stanowi załącznik
nr 4 do regulaminu.

9. Formularz protokołu z przeprowadzonego postępowania weryfikacyjnego stanowi załącznik
nr 5 do regulaminu.



§ 9.

1. W przypadku, gdy zakres  kształcenia, szkolenia lub egzaminu wymaganego do wykonywania
zawodu  w  Rzeczypospolitej  Polskiej  i  w  państwie  wnioskodawcy  różnią  się  w  sposób
zasadniczy  lub jeżeli zakres wykonywanego przez wnioskodawcę w jego państwie zawodu
różni  się  znacząco  od  zakresu  wykonywania  tego  zawodu  w Rzeczypospolitej  Polskiej,  a
kształcenie  lub  szkolenie  wymagane  w  państwie  wnioskodawcy  różni  się  znacząco  od
kształcenia lub szkolenia wymaganego przepisami regulacyjnymi skład orzekający Krajowej
Rady  może  stosując  przepisy  ustawy  z  dnia  22 grudnia  2015  r.  o  zasadach  uznawania
kwalifikacji  zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii  Europejskiej  (Dz. U z
2016  r.  poz.  65)  może  uzależnić  decyzję  o  uznaniu  kwalifikacji  od  odbycia  przez
wnioskodawcę  stażu  adaptacyjnego  albo  przystąpienia  do  testu  umiejętności,  jeżeli  wiedza
nabyta przez wnioskodawcę podczas zdobywania doświadczenia zawodowego nie pozwoliła na
zrównoważenie różnic programowych kształcenia i szkolenia wymaganego w Rzeczypospolitej
Polskiej. 

2. Wzór postanowienia, o którym mowa w ust. 1 stanowi załącznik nr 6 do regulaminu.

§ 10.

1. Krajowa  Rada  nie  może  zobowiązać  wnioskodawcy  do  łącznego  przedstawienia
dokumentów  stwierdzających  posiadanie  doświadczenia  zawodowego  oraz  odbycia  stażu
adaptacyjnego albo przystąpienia do testu umiejętności.

2. Wybór,  pomiędzy odbyciem stażu adaptacyjnego a przystąpieniem do testu umiejętności
należy do wnioskodawcy.

§ 11.

Odbycie  stażu  adaptacyjnego  i  przystąpienie  do  testu  umiejętności  odbywa  się  na  podstawie
przepisów  rozporządzenia  wydanego  na  podstawie  art.  18  ustawy  z  dnia  18  marca  2008  r.
o zasadach  uznawania  kwalifikacji  zawodowych  nabytych  w  państwach  członkowskich  Unii
Europejskiej (Dz. U z 2016 r. poz. 65).

§ 12.

1. Postępowanie w sprawie uznania kwalifikacji powinno zakończyć się wydaniem decyzji nie
później  niż  w  terminie  trzech  miesięcy  od  złożenia  przez  wnioskodawcę  wszystkich
niezbędnych dokumentów z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Jeżeli wnioskodawca odbywa staż adaptacyjny lub przystępuje do testu umiejętności, bieg
terminu, o którym mowa w ust. 1, ulega zawieszeniu do dnia uzyskania przez Krajową Radę
oceny  nabytych  umiejętności  w  trakcie  stażu  adaptacyjnego  lub  oceny  wykazanych
umiejętności w toku testu umiejętności.  

§ 13.



1. Krajowa Rada po indywidualnym rozpatrzeniu wniosku może uznać kwalifikacje zawodowe w
celu  przyznania  wnioskodawcy  częściowego  dostępu  do  wykonywania  zawodu  inżyniera
budownictwa w przypadku o którym mowa w art. 33 e ustawy o samorządach zawodowych
architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz. U. z 2016 r. poz. 1725). 

2. Krajowa Rada przyznając częściowy dostęp  do wykonywania zawodu na  podstawie ust.  1
wskazuje zakres czynności zawodowych objętych częściowym dostępem. 

3.  Krajowa  Rada  może  odmówić  uznania  kwalifikacji  zawodowych  w  celu  przyznania
częściowego dostępu w przypadku gdy odmowa:

1) jest  uzasadniona  bezpieczeństwem  użytkowania  obiektu  budowlanego,  ochroną
konsumentów, ochroną środowiska, zdrowiem lub bezpieczeństwem publicznym;

2) odpowiednio służy zapewnieniu osiągniecia realizowanego celu;
3) nie wykracza poza zakres niezbędny do osiągnięcia realizowanego celu. 

§ 14.

1. Po przeprowadzeniu postępowania w sprawie uznania kwalifikacji skład orzekający Krajowej
Rady,  powoływany  przez  Prezesa  Krajowej  Rady,  uznaje  lub  odmawia  w formie  decyzji
administracyjnej uznania kwalifikacji zawodowych.

2. Wzór decyzji uznającej kwalifikacje zawodowe stanowi załącznik nr 7 do regulaminu.
3. Wzór  decyzji  odmawiającej  uznania  kwalifikacji  zawodowych  stanowi  załącznik  nr  8  do

regulaminu.
4. Od decyzji,  o  których mowa w ust.  1  przysługuje  wniosek do Krajowej  Rady o  ponowne

rozpatrzenie sprawy.  

§ 15.

Po uznaniu kwalifikacji Krajowa Rada zobowiązuje wskazaną przez wnioskodawcę okręgową izbę
inżynierów budownictwa do dokonania wpisu wnioskodawcy na listę członków okręgowej izby,
gdy wnioskodawca posiada znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie niezbędnym
do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych. 

§ 16.

Członkowie  zespołu  weryfikacyjnego  oraz  biegli,  z  tytułu  uczestnictwa  w  pracach  zespołu
weryfikacyjnego otrzymują wynagrodzenie według zasad i w wysokości ustalonej przez Krajową
Radę.

§ 17.

Wnioskodawca  ponosi  koszty  postępowania  uznaniowego  w  wysokości  35%  minimalnego
wynagrodzenia za pracę, ustalonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r.
o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, obowiązującego w roku wszczęcia postępowania. Opłatę
wnosi się na rachunek bankowy Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.



załącznik nr 1 
do  Regulaminu  postępowania  w  sprawie
uznawania  kwalifikacji  do  wykonywania
samodzielnych  funkcji  technicznych  w
budownictwie obywateli państw członkowskich
Unii  Europejskiej,  Konfederacji  Szwajcarskiej
oraz  państw  członkowskich  Europejskiego
Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron
umowy  o  Europejskim  Obszarze
Gospodarczym, którzy nabyli w tych państwach,
poza  granicami  Rzeczypospolitej  Polskiej,
kwalifikacje  odpowiadające  uprawnieniom
budowlanym w Polsce.

Warszawa, dn…………………..

Pieczęć Krajowej Rady PIIB

Pan/Pani
……………………………….
(imię i nazwisko wnioskodawcy,
adres zamieszkania lub 
do korespondencji)

Na podstawie art. 33a ust.2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych
architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz. U. z 2016. r. poz. 1725), Krajowa Rada zawiadamia
wnioskodawcę o otrzymaniu w dniu ............. wniosku o wszczęcie postępowania w sprawie uznania
kwalifikacji. 

......................................
                                                                                                                                 (podpis)



załącznik nr 2
do  Regulaminu  postępowania  w  sprawie
uznawania  kwalifikacji  do  wykonywania
samodzielnych  funkcji  technicznych  w
budownictwie obywateli państw członkowskich
Unii  Europejskiej,  Konfederacji  Szwajcarskiej
oraz  państw  członkowskich  Europejskiego
Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron
umowy  o  Europejskim  Obszarze
Gospodarczym, którzy nabyli w tych państwach,
poza  granicami  Rzeczypospolitej  Polskiej,
kwalifikacje  odpowiadające  uprawnieniom
budowlanym w Polsce.

Warszawa, dn…………………..

Pieczęć Krajowej Rady PIIB

Pan/Pani
……………………………….
(imię i nazwisko wnioskodawcy,
adres zamieszkania lub 
do korespondencji)

Na  podstawie  art.  64  §  2  ustawy z  dnia  14  czerwca  1960  r.  –  Kodeks  postępowania
administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257), w związku z art. 33a ust.2 ustawy z dnia 15 grudnia
2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz. U. z 2016 r.
poz.  1725) Krajowa Rada Polskiej  Izby Inżynierów Budownictwa wzywa do usunięcia  braków
wniosku o wszczęcie postępowania w sprawie uznania kwalifikacji z dnia .............. w terminie 7 dni
od dnia otrzymania niniejszego wezwania.

Usunięcie braków wniosku polega na:
......................................................................................
......................................................................................
......................................................................................
......................................................................................

Pouczenie

Nieusunięcie  powyższych  braków w terminie  7  dni  od  dnia  otrzymania  wezwania   spowoduje
pozostawienie wniosku o wszczęcie postępowania w sprawie uznania kwalifikacji bez rozpoznania.

......................................
                                                                                                                                 (podpis)



załącznik nr 3 
do  Regulaminu  postępowania  w  sprawie
uznawania  kwalifikacji  do  wykonywania
samodzielnych  funkcji  technicznych  w
budownictwie obywateli państw członkowskich
Unii  Europejskiej,  Konfederacji  Szwajcarskiej
oraz  państw  członkowskich  Europejskiego
Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron
umowy  o  Europejskim  Obszarze
Gospodarczym, którzy nabyli w tych państwach,
poza granicami 



Wniosek o uznanie kwalifikacji zawodowych do wykonywania zawodu regulowanego
w Rzeczypospolitej Polskiej:

I. Dane wnioskodawcy:

Pan Pani 
2)



Imię (imiona)

Nazwisko

Nazwisko rodowe

Nazwisko używane w dniu wydania dokumentów poświadczających kwalifikacje

zawodowe lub uprawnienia wnioskodawcy do wykonywania zawodu

Data urodzenia

Miejsce urodzenia (państwo, miejscowość)

Obywatelstwo

Nazwa państwa wnioskodawcy3)

_
1)Wypełnić czytelnie, drukowanymi literami, w języku polskim, jeżeli nie wskazano inaczej.

2) Zaznaczyć właściwe.
3) Wpisać  nazwę  państwa  członkowskiego,  w  którym  wnioskodawca  uzyskał  kwalifikacje  zawodowe  do

wykonywania zawodu.

Dane do kontaktu w czasie trwania

postępowania w sprawie uznania

kwalifikacji zawodowych do wykonywania

zawodu regulowanego4)

Adres zamieszkania lub zwykłego pobytu

E-mail5)

Numer telefonu (z numerami

kierunkowymi)

Numer faksu (z numerami kierunkowymi)



II. Dane pełnomocnika:6)

Pełnomocnik do prowadzenia sprawy

(imię, nazwisko, adres)

Pełnomocnik w Rzeczypospolitej Polskiej

do doręczeń (imię, nazwisko, adres)7)

__________________________
4) O każdej zmianie adresu, w tym adresu elektronicznego, należy niezwłocznie zawiadomić właściwy organ.
5) Podanie adresu e-mail, numeru telefonu oraz numeru faksu nie jest obowiązkowe.
6) O każdej zmianie adresu pełnomocnika należy niezwłocznie zawiadomić właściwy organ.
7) Wnioskodawca, który spełnia łącznie następujące warunki:

1) nie  ma  miejsca  zamieszkania  lub  zwykłego  pobytu  w  Rzeczypospolitej  Polskiej  lub  innym  państwie
członkowskim Unii Europejskiej,

2) nie ustanowił pełnomocnika do prowadzenia sprawy zamieszkałego w Rzeczypospolitej Polskiej,
3) nie działa za pośrednictwem konsula Rzeczypospolitej Polskiej
–  jest  obowiązany  wskazać  w  Rzeczypospolitej  Polskiej  pełnomocnika  do  doręczeń,  chyba  że  doręczenie
następuje za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

III. Określenie  zawodu  regulowanego,  do  wykonywania  którego  mają  być

uznane kwalifikacje zawodowe:

Na  podstawie  art.  13  ust.  1  ustawy  z  dnia  22  grudnia  2015  r.  o  zasadach  uznawania

kwalifikacji  zawodowych  nabytych  w  państwach  członkowskich  Unii  Europejskiej  (Dz.  U.

z  2016  r.  poz.  65)  wnoszę  o  uznanie  kwalifikacji  zawodowych  do  wykonywania  zawodu

regulowanego w Rzeczypospolitej Polskiej:

Nazwa zawodu regulowanego,

do wykonywania którego mają być

uznane kwalifikacje zawodowe

Nazwa specjalności lub stanowiska8)

IV. Kwalifikacje zawodowe lub uprawnienia do wykonywania zawodu:9)

1. Wykształcenie:



Nazwa ukończonej szkoły

(wydział, kierunek, specjalność)

Nazwa dokumentu potwierdzającego

wykształcenie, data i miejsce wystawienia,

(państwo, miejscowość)

Uzyskany tytuł (w języku polskim

i w oryginalnym brzmieniu)

Okres kształcenia zgodnie z programem

Inne informacje10)

___________________________
8) Wpisać,  w  przypadku  gdy  w  ramach  danego  zawodu  regulowanego  istnieją  określone  specjalności  lub

stanowiska.
9) W przypadku  gdy zachodzi  potrzeba  podania  informacji  o  większej  liczbie  ukończonych  szkół,  kursów,

szkoleń,  miejsc  zdobywania  doświadczenia  zawodowego  albo  państw  członkowskich,  w  których  zostały
uznane  kwalifikacje  zawodowe  do  wykonywania  zawodu  regulowanego,  należy  podać  te  informacje
w odrębnym załączniku, uwzględniając wszystkie informacje wymagane w odpowiednim punkcie części IV
formularza wniosku.

10) Wpisać  literę  „R”,  w  przypadku  gdy  podane  informacje  dotyczą  kształcenia  regulowanego,  ewentualnie
wpisać inne informacje dotyczące wykształcenia.

2. Kursy, szkolenia:

Nazwa ukończonego kursu albo szkolenia

Nazwa instytucji, która wydała dokument

potwierdzający ukończenie kursu albo

szkolenia

Miejsce kursu albo szkolenia (państwo,

miejscowość)



Rodzaj kursu albo szkolenia11)

Czas trwania lub wymiar godzin kursu albo

szkolenia

Nazwa dokumentu potwierdzającego

ukończenie kursu albo szkolenia, data

i miejsce wystawienia (państwo,

miejscowość)

3. Doświadczenie zawodowe w zawodzie:

Nazwa pracodawcy albo zleceniodawcy,

państwo, miejscowość

Rodzaj stosunku prawnego łączącego

wnioskodawcę z pracodawcą albo

zleceniodawcą
Okres zatrudnienia albo czas trwania innej

umowy

Wymiar czasu pracy

___________________________
11) Wpisać literę „S”, w przypadku gdy podane informacje dotyczą kursu o specjalnym programie, albo literę „R”,

w przypadku gdy podane informacje dotyczą kursu albo szkolenia regulowanego.

4. Potwierdzenie  kwalifikacji  zawodowych  lub  uprawnień  do  wykonywania  zawodu

w państwie wnioskodawcy:12)

Nazwa podmiotu, który potwierdził

kwalifikacje zawodowe lub uprawnienia do

wykonywania zawodu w państwie

wnioskodawcy (w języku polskim

i w oryginalnym brzmieniu)

Państwo Miejscowość Data



Nazwa dokumentu potwierdzającego

kwalifikacje zawodowe lub uprawnienia do

wykonywania zawodu w państwie

wnioskodawcy13)

Państwo Miejscowość Data

Nazwa zawodu w państwie wnioskodawcy (w języku polskim i w oryginalnym brzmieniu)

______________________________________________
12) Wypełnić, w przypadku gdy w państwie wnioskodawcy są wydawane dokumenty potwierdzające
kwalifikacje zawodowe lub uprawnienia do wykonywania zawodu.
13) Wypełnić, w przypadku gdy w państwie wnioskodawcy dokumentem potwierdzającym 
kwalifikacje
 zawodowe lub uprawnienia do wykonywania zawodu jest dokument inny niż dokument potwierdzający 
wykształcenie.

5.  Informacja  o  uznaniu  kwalifikacji  zawodowych  do  wykonywania  zawodu

regulowanego w innych państwach członkowskich:
Nazwa podmiotu, który uznał kwalifikacje

zawodowe do wykonywania zawodu

regulowanego

Państwo Miejscowość Data

V. Wykaz dokumentów dołączonych do wniosku:14)

Lp. Nazwa dokumentu

1

2

3



4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14



15

16

17

18

19

20

.................................... ..........................................................
(miejscowość i data) (podpis wnioskodawcy/pełnomocnika15))

__

14) Wykaz dokumentów, które należy dołączyć do wniosku, znajduje się w części VI formularza wniosku.
Należy dołączyć dokumenty lub ich kopie w języku polskim albo w innym języku wraz z tłumaczeniem na język 
polski i wpisać ich nazwy (dokumenty w innych językach oraz ich tłumaczenia na język polski wpisywać jako 
odrębne pozycje w wykazie). W przypadku dokumentów szczególnie istotnych dla przeprowadzenia postępowania 
właściwy organ może wymagać tłumaczenia dokonanego przez tłumacza przysięgłego prowadzącego działalność 
w Rzeczypospolitej Polskiej lub w państwie członkowskim. Tłumaczenie na język polski nie jest wymagane w 
przypadku dokumentów potwierdzających informacje o imieniu (imionach), nazwisku, dacie i miejscu urodzenia, 
obywatelstwie oraz nazwie państwa wnioskodawcy. W przypadku dołączenia kopii dokumentów właściwy organ 
może żądać od wnioskodawcy przedłożenia ich poświadczonych kopii lub ich oryginałów – do wglądu.

15) Niepotrzebne skreślić.
16) Dokumenty,  o  których  mowa  w  pkt  10–17,  należy  przedłożyć,  jeżeli  przepisy  regulacyjne  uzależniają

wykonywanie zawodu regulowanego od spełnienia wymogów dotyczących niekaralności, postawy etycznej,
braku  ogłoszenia  upadłości,  braku  zakazu  wykonywania  zawodu,  zawieszenia  prawa  jego  wykonywania,
posiadania  odpowiedniego  stanu  zdrowia,  sytuacji  finansowej  wnioskodawcy,  posiadania  obowiązkowego
ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej. Dokumenty, o których mowa w pkt 10–16, należy przedłożyć nie
później  niż w terminie trzech miesięcy od dnia wydania tych dokumentów. W przypadku gdy w państwie
wnioskodawcy nie są wydawane dokumenty poświadczające spełnienie przesłanek, o których mowa w pkt 10–
14, należy dołączyć oświadczenie wnioskodawcy złożone w formie i trybie określonych w przepisach tego
państwa.

17) Przesłanka posiadania  obowiązkowego ubezpieczenia  odpowiedzialności  cywilnej  może być uznana za spełnioną
także w przypadku, gdy wnioskodawca zawarł umowę ubezpieczenia z ubezpieczycielem prowadzącym działalność w
państwie członkowskim i  przedstawi dowód zawarcia takiej  umowy spełniającej warunki określone w przepisach
regulacyjnych.

VI. Wykaz dokumentów, które należy dołączyć do wniosku:16)



1. Ważny dokument potwierdzający tożsamość.
2. Dokument potwierdzający udzielenie pełnomocnictwa.
3. Dyplomy, świadectwa, certyfikaty, zaświadczenia i inne dokumenty potwierdzające wykształcenie.
4. Dokumenty zawierające informacje o programie kształcenia w ukończonej szkole, jeżeli możliwe jest

ich dołączenie.
5. Dyplomy, świadectwa, certyfikaty, zaświadczenia i inne dokumenty potwierdzające ukończenie kursów,

szkoleń.
6. Dokumenty zawierające informacje o programie ukończonych kursów, szkoleń, jeżeli możliwe jest ich

dołączenie.
7. Świadectwa  i  inne  dokumenty  potwierdzające  doświadczenie  zawodowe,  zawierające  informacje  o

nazwie  pracodawcy  lub  zleceniodawcy,  rodzaju  stosunku  prawnego  łączącego  wnioskodawcę  z
pracodawcą lub zleceniodawcą, okresie zatrudnienia albo czasie trwania innej umowy, wymiarze czasu
pracy, nazwie wykonywanego zawodu lub zajmowanego stanowiska i głównych obowiązkach.

8. Dokument  potwierdzający  posiadanie  kwalifikacji  zawodowych  do  wykonywania  zawodu
regulowanego,  wydany przez uprawniony podmiot  w państwie wnioskodawcy,  w przypadku gdy w
państwie wnioskodawcy są wydawane tego rodzaju dokumenty.

9. Dokument  potwierdzający  posiadanie  uprawnień  do  wykonywania  zawodu  regulowanego,  wydany
przez uprawniony podmiot w państwie wnioskodawcy, w przypadku gdy w państwie wnioskodawcy są
wydawane tego rodzaju dokumenty.

10. Dokument potwierdzający spełnienie wymogów dotyczących niekaralności.
11. Dokument potwierdzający spełnienie wymogów dotyczących postawy etycznej.
12. Dokument potwierdzający brak ogłoszenia upadłości.
13. Dokument potwierdzający brak zakazu wykonywania zawodu.

14. Dokument potwierdzający brak zawieszenia prawa wykonywania zawodu.

______________________
15. Dokument  potwierdzający  posiadanie  odpowiedniego  stanu  zdrowia,  wydany  przez  upoważnioną

instytucję  państwa  wnioskodawcy  albo  innego  państwa  członkowskiego,  w  którym  wnioskodawca
wykonywał ostatnio dany zawód.

16. Zaświadczenie  potwierdzające  sytuację  finansową  wnioskodawcy,  wydane  przez  bank  prowadzący
działalność w państwie członkowskim.

17. Dokument potwierdzający posiadanie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej.17)

18. Oświadczenie wnioskodawcy o znajomości języka polskiego w stopniu niezbędnym do wykonywania
zawodu określonego w części III wniosku.

19. Dowód  albo  uwierzytelnioną  kopię  dowodu  zapłaty  należnej  opłaty  skarbowej  od   dokumentu
stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa albo jego odpisu, wypisu lub kopii (dowód zapłaty może
mieć formę wydruku potwierdzającego dokonanie operacji bankowej).

20. Dowód albo uwierzytelnioną kopię dowodu zapłaty należnej opłaty za przeprowadzenie postępowania i
wydanie decyzji w sprawie uznania kwalifikacji zawodowych do wykonywania zawodu regulowanego
(dowód  zapłaty  może  mieć  formę  wydruku  potwierdzającego  dokonanie  operacji  bankowej)

__________________________



załącznik nr4 
do  Regulaminu  postępowania  w  sprawie
uznawania  kwalifikacji  do  wykonywania
samodzielnych  funkcji  technicznych  w
budownictwie obywateli państw członkowskich
Unii  Europejskiej,  Konfederacji  Szwajcarskiej
oraz  państw  członkowskich  Europejskiego
Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron
umowy  o  Europejskim  Obszarze
Gospodarczym, którzy nabyli w tych państwach,
poza  granicami  Rzeczypospolitej  Polskiej,
kwalifikacje  odpowiadające  uprawnieniom
budowlanym w Polsce.

Warszawa, dn. …………………..

Pieczęć Krajowej Rady PIIB

Pan/Pani
……………………………….
(imię i nazwisko wnioskodawcy,
adres zamieszkania lub 
do korespondencji)

Krajowa  Rada  Polskiej  Izby  Inżynierów  Budownictwa  informuje,  że  w  związku  z  nie
usunięciem przez Pana/Panią braków wniosku o przeprowadzenie postępowania w sprawie uznania
kwalifikacji z dnia .............. w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania z dnia .......................
Pański wniosek pozostawia się bez rozpoznania.

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

(podpis)





załącznik nr5 
do  Regulaminu  postępowania  w  sprawie
uznawania  kwalifikacji  do  wykonywania
samodzielnych  funkcji  technicznych
w budownictwie  obywateli  państw
członkowskich Unii  Europejskiej,  Konfederacji
Szwajcarskiej  oraz  państw  członkowskich
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu
(EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze
Gospodarczym, którzy nabyli w tych państwach,
poza  granicami  Rzeczypospolitej  Polskiej,
kwalifikacje  odpowiadające  uprawnieniom
budowlanym w Polsce.

Warszawa, dn. …………………..

Protokół z przeprowadzonego postępowania weryfikacyjnego  

Powołany przez Prezesa Krajowej Rady PIIB   zespół weryfikacyjny w składzie:

...................................... Przewodniczący

...................................... Sekretarz

...................................... członek

przeprowadził  na  podstawie  przepisów  ustawy  z  dnia  15  grudnia  2000  r.  o  samorządach
zawodowych  architektów  oraz  inżynierów  budownictwa  (Dz.  U.  z  2016  r.  poz.  1725)  oraz
przepisów  ustawy  z  dn.  22  grudnia  2015  r.  o   zasadach  uznawania  kwalifikacji
zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r. poz. 65)
wraz z aktami wykonawczymi oraz na podstawie § 8 Regulaminu postępowania weryfikacyjnego w
sprawie  uznawania  kwalifikacji  do  wykonywania  samodzielnych  funkcji  technicznych  w
budownictwie obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub
państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o
Europejskim  Obszarze  Gospodarczym,  którzy  nabyli  w  tych  państwach,  poza  granicami
Rzeczypospolitej  Polskiej,  kwalifikacje  odpowiadające  uprawnieniom  budowlanym  w  Polsce,
postępowanie  w  sprawie  uznania  kwalifikacji  wobec  Pana/Pani  .......................
obywatela .................... na podstawie jego/jej wniosku o przeprowadzenie postępowania w sprawie
uznania kwalifikacji z dnia.................

W  toku  postępowania  stwierdzono,  że  przedstawione  przez  wnioskodawcę  dokument/y
potwierdzają  posiadanie  przez  wnioskodawcę  kwalifikacji  odpowiadających  uprawnieniom
budowlanym w Polsce.

W  niniejszym  postępowaniu  zasięgano  opinii  Biura  Uznawalności  Wykształcenia  i  Wymiany
Międzynarodowej. Według niej..............................................

Zwrócono  się  także  do  ...............  z  wnioskiem  o  potwierdzenie  autentyczności  ..............  oraz
spełnienia  wymogów  w  zakresie  kształcenia   ........................  Zgodnie  z  pismem   .............



z dnia ............. Pan/i ................... spełnia ............... a przedłożone dokumenty są autentyczne.

Uzyskano ponadto informację, że Pan/i ................. nie był/a karany/a  w związku z wykonywaniem
zawodu i prowadzeniem działalności.

Uzasadnienie
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................

W związku z faktem, że:

1) okres kształcenia lub szkolenia odbytego w państwie wnioskodawcy jest krótszy co
najmniej o rok od okresu kształcenia lub szkolenia wymaganego przepisami regulacyjnymi,
lub

2) zachodzi zasadnicza różnica w kształceniu lub szkoleniu, lub
3) zakres wykonywanego w państwie wnioskodawcy zawodu różni się znacząco od

zakresu tego zawodu w Rzeczypospolitej Polskiej, a różnica ta odnosi się do określonego
kształcenia lub szkolenia w Rzeczypospolitej Polskiej,

proponuje  się,  aby Krajowa  Rada  uzależniła  decyzję  o  uznaniu  kwalifikacji  od  odbycia  przez
wnioskodawcę stażu adaptacyjnego albo przystąpienia do testu umiejętności, gdyż wiedza nabyta
przez  wnioskodawcę  podczas  zdobywania  doświadczenia  zawodowego  nie  pozwoliła  na
zrównoważenie  różnic  programowych  kształcenia  i  szkolenia  wymaganego  w Rzeczypospolitej
Polskiej.

...........................................
(podpisy)

załącznik nr6 
do  Regulaminu  postępowania  w  sprawie
uznawania  kwalifikacji  do  wykonywania
samodzielnych  funkcji  technicznych
w budownictwie  obywateli  państw
członkowskich Unii  Europejskiej,  Konfederacji
Szwajcarskiej  oraz  państw  członkowskich



Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu
(EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze
Gospodarczym, którzy nabyli w tych państwach,
poza  granicami  Rzeczypospolitej  Polskiej,
kwalifikacje  odpowiadające  uprawnieniom
budowlanym w Polsce.

Warszawa, dn…………………..

Pieczęć Krajowej Rady PIIB

Pan/Pani
……………………………….
(imię i nazwisko wnioskodawcy,
adres zamieszkania lub 
do korespondencji)

Postanowienie
o konieczności odbycia stażu adaptacyjnego/przystąpienia do testu umiejętności

Na  podstawie  art.  20  ust.  1  ustawy  z  dn.  22  grudnia  2015  r.  o   zasadach  uznawania
kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016
r. poz. 65) w związku z art. 33 d ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych
architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz. U. z 2016 r. poz. 1725) Krajowa Rada Polskiej Izby
Inżynierów Budownictwa stwierdza konieczność odbycia stażu adaptacyjnego albo przystąpienia
do testu umiejętności.

Wybór  odbycia  stażu  adaptacyjnego  albo  przystąpienia  do  testu  umiejętności  należy  do
wnioskodawcy.

Staż adaptacyjny powinien trwać........................(nie dłużej niż 3 lata).

Ustala się następujący program stażu adaptacyjnego........................ 

Ustala  się  następujący  zakres  wiedzy  i  umiejętności  objętych  testem
umiejętności..................................

Koszty stażu adaptacyjnego/testu umiejętności ponosi wnioskodawca.

Uzasadnienie:
......................................................................................
......................................................................................
......................................................................................
......................................................................................

Pouczenie



Na niniejsze postanowienie nie przysługuje zażalenie. Strona może je zaskarżyć wraz z odwołaniem
od decyzji w sprawie uznania kwalifikacji.

...........................................
(podpisy)

Otrzymują:
1. Wnioskodawca 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2. a/a

załącznik nr7 
do  Regulaminu  postępowania  w  sprawie
uznawania  kwalifikacji  do  wykonywania
samodzielnych  funkcji  technicznych
w budownictwie  obywateli  państw
członkowskich Unii  Europejskiej,  Konfederacji
Szwajcarskiej  oraz  państw  członkowskich
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu
(EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze
Gospodarczym, którzy nabyli w tych państwach,
poza  granicami  Rzeczypospolitej  Polskiej,
kwalifikacje  odpowiadające  uprawnieniom
budowlanym w Polsce.



Warszawa, dn…………………..

Pieczęć Krajowej Rady PIIB

Pan/Pani
……………………………….
(Imię i nazwisko wnioskodawcy,
adres zamieszkania lub 
do korespondencji)

Decyzja

Na podstawie art. 33a ust.11 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych
architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz. U. z 2016 r. 1725), art. 14 ust. 1 pkt ... oraz ust. 3
pkt .............ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.  -  Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r.  poz.  1332),  po
przeprowadzeniu  postępowania  w  sprawie  uznania  kwalifikacji  na  podstawie  wniosku  o
Pana/Pani.......................  obywatela....................  z  dnia...........  Krajowa  Rada  Polskiej  Izby
Inżynierów Budownictwa 

uznaje kwalifikacje zawodowe
Pana/Pani..................................................................................................................
urodzonego/urodzonej..............................................................................................
zamieszkałego/zamieszkałej....................................................................................
..................................................................................................................................
- do projektowania bez ograniczeń/w ograniczonym zakresie;
- do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń/w ograniczonym zakresie.
 w specjalności: ........................................................................................................

Zobowiązuje  się  okręgową  radę  ................  okręgowej  izby  inżynierów  budownictwa  do  wpisu
Pana/i na listę członków izby.

Uzasadnienie

Na podstawie art. 107 § 4 K.p.a., w związku z uwzględnieniem w całości żądania strony, odstępuje
się od uzasadnienia faktycznego decyzji.

Pouczenie

Strona niezadowolana z niniejszej decyzji może zwrócić się do Krajowej Rady Polskiej Izby 
Inżynierów Budownictwa w terminie 14 dni od dnia doręczania decyzji z wnioskiem o ponowne 
rozpoznanie sprawy.

Jeżeli strona nie chce skorzystać z prawa do zwrócenia się z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie
sprawy, to może wnieść do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargę na decyzję w
terminie 30 dni od dnia doręczenia decyzji stronie. Skargę wnosi się za pośrednictwem Krajowej Rady
Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa. Wpis od skargi wynosi 200 złotych. 



Zgodnie z treścią art. 127a ustawy Kodeks postępowania administracyjnego:

§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia 
odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję.

§ 2. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do 
wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna. 

W przypadku złożenia przez stronę oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do złożenia odwołania 
od decyzji, Stronie nie przysługuje prawo do złożenia wniosku o ponowne rozpoznanie sprawy.

Skład orzekający Krajowej Rady
Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa
1.       ...............................................
2.       ...............................................
3.       ...............................................

Otrzymują:
1. Wnioskodawca 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2. a/a

załącznik nr8 
do  Regulaminu  postępowania  w  sprawie
uznawania  kwalifikacji  do  wykonywania
samodzielnych  funkcji  technicznych
w budownictwie  obywateli  państw
członkowskich Unii  Europejskiej,  Konfederacji
Szwajcarskiej  oraz  państw  członkowskich
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu
(EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze
Gospodarczym, którzy nabyli w tych państwach,
poza  granicami  Rzeczypospolitej  Polskiej,
kwalifikacje  odpowiadające  uprawnieniom
budowlanym w Polsce.

Warszawa, dn. …………………..



Pieczęć Krajowej Rady PIIB

Pan/Pani
……………………………….
(Imię i nazwisko wnioskodawcy,
adres zamieszkania lub 
do korespondencji)

Decyzja

Na podstawie art. 33a ust.11 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych
architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz. U. z 2016 r. poz. 1725), art. 14 ust. 1 pkt ... oraz
ust. 3 pkt .............ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r. poz. 1332), po
przeprowadzeniu  postępowania  w  sprawie  uznania  kwalifikacji  na  podstawie  wniosku  o
Pana/Pani.......................  obywatela....................  z  dnia...........  Krajowa  Rada  Polskiej  Izby
Inżynierów Budownictwa 

odmawia uznania kwalifikacji zawodowych

Pana/Pani..................................................................................................................
urodzonego/urodzonej..............................................................................................
zamieszkałego/zamieszkałej......................................................................................
..................................................................................................................................
- do projektowania bez ograniczeń/w ograniczonym zakresie;
- do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń/w ograniczonym zakresie.
w specjalności: ........................................................................................................

Uzasadnienie

Krajowa Rada Polskiej  Izby Inżynierów Budownictwa na podstawie protokołu postępowania w
sprawie  uznawania  kwalifikacji  zawodowych  w  budownictwie  w  Polsce  osób  z  państw  Unii
Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o
Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, stwierdziła, że:

Pan/Pani . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . 
nie udokumentował wymaganej praktyki zawodowej/ faktu posiadania właściwych kwalifikacji/ lub
wnioskodawca wg swego wyboru przystąpił  do odbycia stażu adaptacyjnego/przystąpił  do testu
umiejętności. 

Wnioskodawca nie zaliczył stażu adaptacyjnego/ testu umiejętności.

Pouczenie
Strona niezadowolona z niniejszej decyzji może zwrócić się do Krajowej Rady Polskiej Izby 

Inżynierów Budownictwa w terminie 14 dni od dnia doręczania decyzji z wnioskiem o ponowne 
rozpoznanie sprawy.



Jeżeli strona nie chce skorzystać z prawa do zwrócenia się z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie
sprawy, to może wnieść do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargę na decyzję w
terminie 30 dni od dnia doręczenia decyzji stronie. Skargę wnosi się za pośrednictwem Krajowej Rady
Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa. Wpis od skargi wynosi 200 złotych. 

Zgodnie z treścią art. 127a w zw. z art. 144 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego:
§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia 
odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję.

§ 2. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do 
wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna. 

W przypadku złożenia przez stronę oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do złożenia odwołania 
od decyzji, Stronie nie przysługuje prawo do złożenia wniosku o ponowne rozpoznanie sprawy.

Skład orzekający Krajowej Rady
Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa
1.       ...............................................
2.       ...............................................
3.       ...............................................

Otrzymują:
1. Wnioskodawca 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2. a/a
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