
Załącznik nr 8 do regulaminu postępowania kwalifikacyjnego w sprawie nadawania uprawnień 

budowlanych 

 

 

REGULAMIN 

POWOŁYWANIA CZŁONKÓW ZESPOŁÓW EGZAMINACYJNYCH W SPRAWACH 

NADAWANIA UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH 

 

 

1. Członkami zespołów egzaminacyjnych mogą być osoby posiadające wyższe wykształcenie techniczne 

i odpowiednie uprawnienia budowlane bez ograniczeń. 

2. W celu przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego w zakresie kwalifikacji wykształcenia 

i praktyki zawodowej oraz przeprowadzenia egzaminu na uprawnienia budowlane, przewodniczący 

okręgowej komisji kwalifikacyjnej powołuje zespoły egzaminacyjne, składające się z 3 do 5 osób, 

w tym przewodniczącego i sekretarza. 

3. Przewodniczącym zespołu egzaminacyjnego jest przewodniczący okręgowej komisji kwalifikacyjnej 

lub wyznaczony przez niego zastępca przewodniczącego lub członek okręgowej komisji 

kwalifikacyjnej. 

4. Sekretarza zespołu egzaminacyjnego wyznacza przewodniczący okręgowej komisji kwalifikacyjnej 

spośród członków zespołu egzaminacyjnego. 

5. Członków zespołu egzaminacyjnego powołuje się spośród członków właściwej okręgowej komisji 

kwalifikacyjnej oraz osób wpisanych na listę egzaminatorów właściwej okręgowej izby samorządu 

inżynierów budownictwa spełniających wymogi określone w ust. 1 i 8 z zastrzeżeniem, że w każdym 

zespole powinno zasiadać co najmniej 2 członków okręgowej komisji kwalifikacyjnej.  

6. Co najmniej 2 członków zespołu egzaminacyjnego powołuje się spośród osób posiadających 

uprawnienia budowlane w specjalności właściwej dla zakresu merytorycznego egzaminu. 

7. W przypadku braku specjalistów z określonej specjalności w składzie okręgowej komisji kwalifikacyjnej, 

dopuszcza się powołanie zespołu, w którym tylko jedna osoba będzie członkiem okręgowej komisji 

kwalifikacyjnej.  

8. Warunkiem wpisu na listę egzaminatorów okręgowej komisji kwalifikacyjnej jest: 

 1) posiadanie: 

a) wyższego wykształcenia technicznego, 

b) uprawnień budowlanych bez ograniczeń do projektowania lub kierowania robotami 

budowlanymi, 

c) co najmniej 10 lat praktyki zawodowej po uzyskaniu uprawnień, 

d) wysokich kwalifikacji zawodowych, dobrej znajomości przepisów dotyczących procesu 

budowlanego i autorytetu w środowisku zawodowym inżynierów; 

2) członkostwo we właściwej okręgowej izbie samorządu zawodowego inżynierów 

budownictwa; 

3) rekomendacja organu samorządu zawodowego lub stowarzyszenia naukowo-technicznego. 

9. Wnioski o wpis osoby na listę egzaminatorów mogą składać: 

1) przewodniczący okręgowej rady okręgowej izby inżynierów budownictwa; 

2) członkowie okręgowej komisji kwalifikacyjnej; 

3) przewodniczący oddziałów stowarzyszeń naukowo-technicznych działających w obszarze 

właściwości okręgowych izb inżynierów budownictwa. 

10. Wnioski o wpis osoby na listę egzaminatorów składa się do przewodniczącego okręgowej komisji 

kwalifikacyjnej. 

11. Wpisu na listę egzaminatorów dokonuje przewodniczący okręgowej komisji kwalifikacyjnej. 

12. Wpis na listę egzaminatorów dokonywany jest na okres kadencji okręgowej komisji kwalifikacyjnej. 

13. Członkowie zespołów egzaminacyjnych mają obowiązek: 



1) zachować w tajemnicy posiadane informacje uzyskane w toku postępowania 

kwalifikacyjnego, w tym dane osobowe oraz treść pytań zadawanych egzaminowanemu; 

2) niezwłocznie zgłosić przewodniczącemu właściwej okręgowej komisji kwalifikacyjnej 

istnienie przesłanek wyłączenia od udziału w postępowaniu kwalifikacyjnym, o których mowa 

w art. 24 K.p.a. 

14. Członkowie zespołów egzaminacyjnych są zobowiązani do przeszkolenia z zakresu RODO oraz 

podpisania upoważnienia do przetwarzania danych osobowych wraz z oświadczeniem o zobowiązaniu 

się do zachowania bezpieczeństwa danych stanowiącego załącznik nr 11 do Dokumentacji Ochrony 

Danych Osobowych wraz ze wzorami formularzy i rejestrów Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa 

oraz okręgowych izb inżynierów budownictwa. 

 



 


