
 

UZASADNIENIE 

 

W dniu 24 października 2020 r. weszły w życie przepisy rozporządzenia Rady 

Ministrów z dnia 23 października 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie 

określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii 

(Dz. U. z 2020 r. poz. 1871). Zmodyfikowana została m.in. treść przepisu § 28 

rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 października 2020 r. w sprawie określonych 

ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r. 

poz. 1758), zwanego dalej „rozporządzeniem.” Z przepisu ust. 9 tego paragrafu wynika, że do 

odwołania zakazuje się organizowania innych niż określone w ust. 1 zgromadzeń, w tym 

imprez, spotkań i zebrań niezależnie od ich rodzaju, z wyłączeniem: 

1) spotkań lub zebrań służbowych i zawodowych; 

2) imprez i spotkań do 20 osób, które odbywają się w lokalu lub budynku 

wskazanym jako adres miejsca zamieszkania lub pobytu osoby, która 

organizuje imprezę lub spotkanie. 

Jednocześnie zgodnie z dyspozycją zawartą w § 28 ust. 11 rozporządzenia 

ograniczenia liczby osób, o którym mowa w ust. 9, nie stosuje się w przypadku 

przeprowadzania: 

1) egzaminów w ramach kształcenia w zawodach medycznych; 

2) konkursu na aplikację sędziowską i aplikację prokuratorską, w tym aplikacje 

prowadzone w formie aplikacji uzupełniających, a także egzaminów 

sędziowskich i egzaminów prokuratorskich; 

3) egzaminów na biegłych rewidentów i doradców podatkowych; 

4) egzaminów przeprowadzanych w toku postępowania kwalifikacyjnego dla osób 

ubiegających się o nadanie uprawnień zawodowych w zakresie szacowania 

nieruchomości. 

Z powyższego wynika, że egzaminy na uprawnienia budowlane, przeprowadzane 

zgodnie z art. 12 ust. 4e ustawy z dnia z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. 

z 2020 r. poz. 1333, z późn. zm.), w terminach ustalanych przez właściwą izbę samorządu 

zawodowego, nie zostały objęte wyłączeniem zawartym w § 28 ust. 11 rozporządzenia. 

Ograniczenia liczby osób nie stosuje się jedynie w trakcie przeprowadzania egzaminów 

sprawdzających przygotowanie do wykonywania enumeratywnie wyliczonych zawodów 

regulowanych, do których nie zaliczono zawodu inżyniera budownictwa.  

Obowiązujący stan prawny uniemożliwia zatem zorganizowanie egzaminu na 

uprawnienia budowlane w jesiennej sesji egzaminacyjnej, którego termin został wyznaczony 

na dzień 4 grudnia 2020 r.  

 


