POLSKA IZBA INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA
KRAJOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM
PRZEPROWADZENIA EGZAMINU
NA UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w sesji jesiennej 2014 r.
w specjalnościach i zakresach należących do kompetencji
Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa
określonych w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
i w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych
architektów oraz inżynierów budownictwa
oraz
w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. poz. 1278)



część I - określa
PRZEPROWADZANIE EGZAMINÓW
W OKRĘGOWYCH IZBACH INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA
część II - zawiera
WYKAZ PRZEPISÓW I OBOWIĄZUJĄCY ZAKRES ICH ZNAJOMOŚCI

Szczegółowy program został uchwalony
przez Krajową Komisję Kwalifikacyjną PIIB
Stan prawny na dzień 23 października 2014 r.
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PROGRAM

UWZGLĘDNIA

ZASADY

PRZEPROWADZANIA EGZAMINÓW

OKREŚLONE W ROZPORZĄDZENIU MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU
Z DNIA 11 WRZEŚNIA 2014 R.

W SPRAWIE SAMODZIELNYCH FUNKCJI

TECHNICZNYCH W BUDOWNICTWIE (DZ. U. POZ. 1278)
EGZAMINY WG NINIEJSZEGO PROGRAMU PRZEPROWADZAJĄ OKRĘGOWE
KOMISJE KWALIFIKACYJNE WŁAŚCIWYCH OKRĘGOWYCH IZB INŻYNIERÓW
BUDOWNICTWA.
SZCZEGÓŁOWY PROGRAM EGZAMINÓW NA UPRAWNIENIA BUDOWLANE
SKŁADA SIĘ Z DWÓCH CZĘŚCI:
I – PRZEPROWADZANIE EGZAMINÓW W OKRĘGOWYCH IZBACH
INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA
II – WYKAZ PRZEPISÓW I OBOWIĄZUJĄCY ZAKRES ICH ZNAJOMOŚCI.

KRAJOWA

KOMISJA

KWALIFIKACYJNA

POLSKIEJ

IZBY

INŻYNIERÓW

BUDOWNICTWA UPOWAŻNIONA JEST DO BIEŻĄCEJ AKTUALIZACJI ORAZ
UZUPEŁNIANIA

WYKAZU

PRZEPISÓW,

STANOWIĄCEGO

II

CZĘŚĆ

NINIEJSZEGO „SZCZEGÓŁOWEGO PROGRAMU", O NOWE AKTY PRAWNE
ZWIĄZANE Z PROCESEM BUDOWLANYM, JAK RÓWNIEŻ DO WYCOFANIA
Z WYKAZU PRZEPISÓW TYCH AKTÓW PRAWNYCH, KTÓRE UTRACIŁY MOC
PRAWNĄ ORAZ OKREŚLENIA ZAKRESU OBOWIĄZKOWEJ ICH ZNAJOMOŚCI.
KRAJOWA

KOMISJA

KWALIFIKACYJNA

POLSKIEJ

IZBY

INŻYNIERÓW

BUDOWNICTWA UPOWAŻNIONA JEST DO USTALANIA WYKAZU POLSKICH
NORM, KTÓRYCH ZNAJOMOŚĆ OBOWIĄZUJE ZDAJĄCYCH EGZAMIN.
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SZCZEGÓŁOWY PROGRAM EGZAMINÓW
CZĘŚĆ I
PRZEPROWADZANIE EGZAMINÓW
NA UPRAWNIENIA BUDOWLANE
W OKRĘGOWYCH IZBACH INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA
Na podstawie:
1) ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz.U. z 2013 r., poz.932 z późn. zm.)
2) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r., poz.1409 z późn. zm.)
3) rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. poz.1278)


PRZEPROWADZANIE EGZAMINÓW
NA UPRAWNIENIA BUDOWLANE
1.

Zakres merytoryczny egzaminów.

1.1. Zgodnie z ustawą o samorządach zawodowych okręgowa izba inżynierów budownictwa nadaje uprawnienia budowlane w specjalnościach, o których mowa
w art.14 ust.1 pkt 2-4 ustawy – Prawo budowlane.
1.2. Uprawnienia budowlane są udzielane w specjalnościach:
1.2.1. konstrukcyjno-budowlanej (art.14 ust.1 pkt 2),
1.2.2. inżynieryjnej mostowej (art.14 ust.1 pkt 3 lit a),
1.2.3. inżynieryjnej drogowej (art.14 ust.1 pkt 3 lit. b),
1.2.4. inżynieryjnej kolejowej (art.14 ust.1 pkt 3 lit. c),
1.2.5. inżynieryjnej hydrotechnicznej (art.14 ust.1 pkt 3 lit. d),
1.2.6. inżynieryjnej wyburzeniowej (art.14 ust.1 pkt 3 lit. e),
1.2.7. instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych
(art.14 ust.1 pkt 4 lit. a),
1.2.8. instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych (art.14 ust.1 pkt 4 lit.
b),
1.2.9. instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych (art.14 ust.1 pkt 4 lit. c).
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1.3. Postępowanie kwalifikacyjne oraz przeprowadzanie egzaminów w sprawach nadawania uprawnień budowlanych i wydawanie decyzji o nadaniu tych uprawnień należy do kompetencji okręgowych komisji kwalifikacyjnych, właściwych
według miejsca zamieszkania osób ubiegających się o uprawnienia budowlane.
1.4. Prowadzenie postępowania odwoławczego i wydawanie decyzji w drugiej instancji w ww. sprawach należy do kompetencji Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej
Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.

2.

Organizacja egzaminów.

2.1. Organizatorem egzaminów na uprawnienia budowlane są Okręgowe Komisje
Kwalifikacyjne okręgowych izb inżynierów budownictwa, zwane dalej „Komisjami”.
2.2. Postępowanie o nadanie uprawnień budowlanych składa się z dwóch etapów:
1) postępowania kwalifikacyjnego,
2) egzaminu.
2.3. Postępowanie kwalifikacyjne i egzaminy przeprowadza Okręgowa Komisja
Kwalifikacyjna w zespołach kwalifikacyjnych i w zespołach egzaminacyjnych.
2.4. Postępowanie kwalifikacyjne przeprowadzają 3-5 osobowe zespoły kwalifikacyjne, wyznaczane przez przewodniczącego Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej.
2.5. Egzaminy przeprowadzają 3-5 osobowe zespoły egzaminacyjne, wyznaczane
przez przewodniczącego Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej.
2.6. W skład Zespołu Egzaminacyjnego wchodzą:
– Przewodniczący Komisji lub jego Zastępca,
– członkowie Zespołu, w tym co najmniej 1 osoba z uprawnieniami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności odpowiedniej do specjalności, którą reprezentuje zdający.
Funkcje: Przewodniczącego, zastępców przewodniczącego i członków zespołu
egzaminacyjnego mogą pełnić osoby posiadające wyższe wykształcenie techniczne i uprawnienia budowlane bez ograniczeń oraz osoby z wykształceniem
prawniczym.

3.

Terminy egzaminów.

3.1. Egzaminy na uprawnienia budowlane przeprowadzane są co najmniej 2 razy
w roku, w sesji wiosennej i jesiennej.
3.2. Terminy sesji egzaminacyjnych (egzaminów testowych) ustala Krajowa Komisja
Kwalifikacyjna jako obowiązujące dla wszystkich Okręgowych Komisji Kwalifikacyjnych. Terminy egzaminów ustnych ustala Przewodniczący Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej.
3.3. Informacja o ustalonych terminach egzaminów ustnych podawana jest do publicznej wiadomości w formie przyjętej dla ogłoszeń okręgowej izby (na stronie
internetowej lub tablicy ogłoszeń Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa).
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3.4. Osoba dopuszczona do egzaminu powinna być zawiadomiona o terminie egzaminu listem poleconym co najmniej miesiąc przed tym terminem.

4.

Zakres wiedzy i umiejętności.
Egzamin na uprawnienia budowlane składa się z części pisemnej w formie testu
jednokrotnego wyboru oraz części ustnej.

4. 1. Test dotyczy znajomości:
1) ustawy Prawo budowlane oraz innych ustaw odpowiadających zakresowi
specjalności uprawnień budowlanych, o które kandydat się ubiega, a także
aktów wykonawczych wydanych na ich podstawie (70% pytań);
2) warunków bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlanych (20% pytań);
3) postępowania administracyjnego (10% pytań).
4. 2. Część ustna egzaminu polega na odpowiedzi na pytania z wylosowanego zestawu składającego się z 5 do 10 pytań dostosowanych do rodzaju uprawnień,
o które kandydat się ubiega, w tym:
1) z pytań dotyczących:
umiejętności praktycznego posługiwania się przepisami prawa,
stosowania wiedzy technicznej przy wykonywaniu praktyki zawodowej
oraz z zakresu danej specjalności uprawnień budowlanych, o które kandydat się ubiega;
2) z jednego pytania obejmującego część praktyczną polegającą na wykonaniu zadań projektowych albo rozwiązaniu zagadnienia z zakresu prowadzenia budowy w zakresie specjalności uprawnień budowlanych, o które
kandydat się ubiega.

5.

Szczegółowe warunki egzaminów.

5.1. Szczegółowy wykaz przepisów, których znajomość obowiązuje zdających egzamin, zawarty jest w części II - „Wykaz przepisów i obowiązujący zakres ich znajomości”.
5.2. Pytania egzaminacyjne części pisemnej oraz części ustnej egzaminu przygotowane są odrębnie dla każdego rodzaju uprawnień i każdej specjalności.
5.3. Komisja sporządza listy osób zdających egzamin z podziałem na specjalności
i rodzaje uprawnień.
5.4. Egzamin pisemny polega na udzieleniu prawidłowej odpowiedzi na pytania testowe jednokrotnego wyboru zawarte w zestawie przygotowanym przez Krajową Komisję Kwalifikacyjną.
Uzyskanie pozytywnej oceny z egzaminu pisemnego (testu) tj. 75% prawidłowo
udzielonych odpowiedzi, jest niezbędnym warunkiem przystąpienia (dopuszczenia) do egzaminu ustnego.
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5.5. W zależności od posiadanego wykształcenia i zakresu odbytej praktyki zawodowej, egzamin jest przeprowadzany na:
1) uprawnienia budowlane bez ograniczeń lub w ograniczonym zakresie do projektowania w danej specjalności,
2) uprawnienia budowlane bez ograniczeń lub w ograniczonym zakresie do kierowania robotami budowlanymi w danej specjalności,
3) uprawnienia budowlane bez ograniczeń lub w ograniczonym zakresie do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w danej specjalności.
5.6. Czas trwania egzaminu testowego wynika z pomnożenia liczby pytań przez 1,5
minuty.
5.7. Czas trwania egzaminu ustnego wynosi 60 minut, w tym nie więcej niż 25 minut przeznaczone jest na przygotowanie się kandydata do odpowiedzi.
5.8. Zasady oceny egzaminu ustnego.
Osoba zdająca egzamin odpowiada na pytania zawarte w wylosowanym zestawie pytań. W odpowiedzi należy wykazać się umiejętnością praktycznego stosowania wiedzy technicznej i znajomością przepisów prawnych (zrozumienie).
W przypadku niejasności w udzielonej odpowiedzi, przewodniczący Zespołu
Egzaminacyjnego oraz członkowie Zespołu – za zgodą przewodniczącego –
mogą zadać kandydatowi dodatkowe pytania, nawiązujące do pytania wylosowanego. Odpowiedzi na pytania ustne oceniane są przez członków Zespołu Egzaminacyjnego w skali od 0-5 pkt.
5.9. Podczas przygotowywania się do odpowiedzi ustnej kandydat może posługiwać
się własnymi – drukowanymi tekstami aktów prawnych, Polskich Norm oraz
Eurokodów, lub udostępnionymi przez komisję kwalifikacyjną w formie drukowanej lub elektronicznej.

6.

Zakres egzaminu.

6.1. Egzamin pisemny (testowy).
Dla osób ubiegających się o uprawnienia budowlane, w zależności od rodzaju
i zakresu uprawnień, test zawiera:
1) na uprawnienia bez ograniczeń - łącznie do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi:
– 90 pytań testowych
w tym:


63 pytania z ustawy Prawo budowlane oraz innych ustaw odpowiadających zakresowi specjalności uprawnień budowlanych, o które kandydat
się ubiega, a także aktów wykonawczych wydanych na ich podstawie;



18 pytań z warunków bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu
robót budowlanych;

 9 pytań z postępowania administracyjnego.
– czas trwania egzaminów – 135 minut
– wymagana liczba poprawnych odpowiedzi – 68
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2) na uprawnienia bez ograniczeń - odrębnie do projektowania albo do kierowania
robotami budowlanymi:
– 75 pytań testowych
w tym:


53 pytania z ustawy Prawo budowlane oraz innych ustaw odpowiadających zakresowi specjalności uprawnień budowlanych, o które kandydat
się ubiega, a także aktów wykonawczych wydanych na ich podstawie;



15 pytań z warunków bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu
robót budowlanych;

 7 pytań z postępowania administracyjnego.
– czas trwania egzaminów – 115 minut
– wymagana liczba poprawnych odpowiedzi - 57
3) na uprawnienia w ograniczonym zakresie - łącznie na uprawnienia do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi:
– 60 pytań testowych
w tym:


42 pytania z ustawy Prawo budowlane oraz innych ustaw odpowiadających zakresowi specjalności uprawnień budowlanych, o które kandydat
się ubiega, a także aktów wykonawczych wydanych na ich podstawie;



12 pytań z warunków bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu
robót budowlanych;

 6 pytań z postępowania administracyjnego.
– czas trwania egzaminów – 90 minut
– wymagana liczba poprawnych odpowiedzi – 45
4) na uprawnienia w ograniczonym zakresie - odrębnie do projektowania albo do
kierowania robotami budowlanymi:
– 45 pytań testowych
w tym:


32 pytania z ustawy Prawo budowlane oraz innych ustaw odpowiadających zakresowi specjalności uprawnień budowlanych, o które kandydat
się ubiega, a także aktów wykonawczych wydanych na ich podstawie;



9 pytań z warunków bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu
robót budowlanych;

 4 pytania z postępowania administracyjnego.
– czas trwania egzaminów – 70 minut
– wymagana liczba poprawnych odpowiedzi – 34.
5) na uprawnienia w ograniczonym zakresie do kierowania robotami budowlanymi
dla osób posiadających tytuł zawodowy mistrza:
– 45 pytań testowych
w tym:
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32 pytania z ustawy Prawo budowlane oraz innych ustaw odpowiadających zakresowi specjalności uprawnień budowlanych, o które kandydat
się ubiega, a także aktów wykonawczych wydanych na ich podstawie;



9 pytań z warunków bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu
robót budowlanych;

 4 pytania z postępowania administracyjnego.
– czas trwania egzaminów – 70 minut
– wymagana liczba poprawnych odpowiedzi – 34.
6.2. Egzamin ustny.
1) w zależności od rodzaju i zakresu uprawnień, zdający podczas egzaminu ustnego
odpowiadają na 5 – 10 pytań przygotowanych przez Okręgową Komisję Kwalifikacyjną w formie zestawu pytań.
2) czas trwania części ustnej egzaminu wynosi 60 minut, w tym nie więcej niż 25
minut przeznaczone jest na przygotowanie się kandydata do odpowiedzi.
3) zestawy pytań przygotowuje się odrębnie dla każdego rodzaju uprawnień i każdej specjalności z obowiązującego zakresu przepisów regulujących proces budowlany – katalog przepisów definiowany jest w części II Szczegółowego programu egzaminów.
4) prawidłowość odpowiedzi członkowie Zespołu Egzaminacyjnego oceniają punktowo w skali od 0-5 punktów za każde pytanie.
5) liczba pytań ustnych na poszczególne rodzaje uprawnień (dotyczy wszystkich
specjalności):
a) uprawnienia bez ograniczeń łącznie do projektowania i kierowania robotami budowlanymi:
– 10 pytań w tym:
 1 pytanie z umiejętności praktycznego posługiwania się przepisami prawa;
 4 pytania z umiejętności praktycznego stosowania wiedzy technicznej przy
wykonywaniu praktyki zawodowej;
 4 pytania z zakresu specjalności uprawnień budowlanych, o które kandydat
się ubiega,
 1 pytanie obejmujące część praktyczną, polegającą na wykonaniu zadania projektowego albo rozwiązaniu zagadnienia z zakresu prowadzenia budowy
Wymagana liczba punktów: 34 na 50 możliwych,
b) uprawnienia bez ograniczeń - odrębnie do projektowania albo kierowania
robotami budowlanymi:
– 8 pytań w tym:
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 1 pytanie z umiejętności praktycznego posługiwania się przepisami prawa;
 3 pytania z umiejętności praktycznego stosowania wiedzy technicznej przy
wykonywaniu praktyki zawodowej;
 3 pytania z zakresu specjalności uprawnień budowlanych, o które kandydat
się ubiega,
 1 pytanie obejmujące część praktyczną, polegającą na wykonaniu zadania projektowego albo rozwiązaniu zagadnienia z zakresu prowadzenia budowy
Wymagana liczba punktów:

27 na 40 możliwych.

c) uprawnienia w ograniczonym zakresie łącznie do projektowania i kierowania robotami budowlanymi:
– 8 pytań w tym:
 1 pytanie z umiejętności praktycznego posługiwania się przepisami prawa;
 3 pytania z umiejętności praktycznego stosowania wiedzy technicznej przy
wykonywaniu praktyki zawodowej;
 3 pytania z zakresu specjalności uprawnień budowlanych, o które kandydat
się ubiega,
 1 pytanie obejmujące część praktyczną, polegającą na wykonaniu zadania projektowego albo rozwiązaniu zagadnienia z zakresu prowadzenia budowy
Wymagana liczba punktów:

27 na 40 możliwych.

d) uprawnienia w ograniczonym zakresie odrębnie do projektowania albo do
kierowania robotami budowlanymi:
– 6 pytań w tym:
 1 pytanie z umiejętności praktycznego posługiwania się przepisami prawa;
 2 pytania z umiejętności praktycznego stosowania wiedzy technicznej przy
wykonywaniu praktyki zawodowej;
 2 pytania z zakresu specjalności uprawnień budowlanych, o które kandydat
się ubiega,
 1 pytanie obejmujące część praktyczną, polegającą na wykonaniu zadania projektowego albo rozwiązaniu zagadnienia z zakresu prowadzenia budowy
Wymagana liczba punktów: 20 na 30 możliwych.
e) uprawnienia w ograniczonym zakresie do kierowania robotami budowlanymi dla osób posiadających tytuł zawodowy mistrza:
– 6 pytań w tym:
 1 pytanie z umiejętności praktycznego posługiwania się przepisami prawa;
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 2 pytania z umiejętności praktycznego stosowania wiedzy technicznej przy
wykonywaniu praktyki zawodowej;
 2 pytania z zakresu specjalności uprawnień budowlanych, o które kandydat
się ubiega,
 1 pytanie obejmujące część praktyczną, polegającą na wykonaniu zadania projektowego albo rozwiązaniu zagadnienia z zakresu prowadzenia budowy
Wymagana liczba punktów: 20 na 30 możliwych,
6.3. Osoby zakwalifikowane do egzaminu na podstawie art. 5 ustawy z dnia 28 lipca
2005 r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz zmianie niektórych innych
ustaw (Dz. U. z 2005 r. Nr 163, poz. 1364) egzamin zdają wg zasad określonych
w pkt 6.1 i pkt 6.2. Doboru pytań dla zakresu specjalności budowlanej, która nie
występuje w aktualnie obowiązujących przepisach, dokonuje się indywidualnie
(dla konkretnego kandydata).
Decyzje o nadaniu uprawnień budowlanych Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna
wydaje zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18
maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. Nr 96, poz. 817).
6.4. W stosunku do osób, dla których postępowanie kwalifikacyjne zostało przeprowadzone w poprzednich sesjach egzaminacyjnych, a które do egzaminu z usprawiedliwionych przyczyn nie przystąpiły lub na egzaminie uzyskały wynik negatywny – po złożeniu wniosku o ponowne dopuszczenie do egzaminu, Okręgowa
Komisja Kwalifikacyjna dokonuje weryfikacji wniosku w odniesieniu do przepisów obowiązujących. Natomiast egzamin przeprowadzany jest wg zasad określonych w pkt 6.1 i pkt 6.2.
Decyzje o nadaniu uprawnień budowlanych Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna
wydaje zgodnie z przepisami obowiązującymi w dniu wydania decyzji.

7.

Nadawanie uprawnień budowlanych w innej specjalności
lub w innym zakresie niż posiadane.

7.1. Zgodnie z zasadą określoną w art. 12 ust. 4d ustawy – Prawo budowlane, przy
ubieganiu się o uprawnienia budowlane w innej specjalności lub w innym zakresie niż posiadane, egzamin jest ograniczony do zagadnień nieobjętych zakresem egzaminu obowiązującym przy ubieganiu się o już posiadane uprawnienia
budowlane.
7.2. Zestawy pytań dla osób, które legitymują się posiadaniem uprawnień budowlanych – ubiegających się o nadanie uprawnień budowlanych w innej specjalności
lub w innym zakresie niż posiadane – przygotowuje się indywidualnie, uwzględniając rodzaj i zakres posiadanych uprawnień budowlanych oraz termin ich uzyskania.
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7.3. Prawo do ograniczonego zakresu egzaminu nie przysługuje osobom, które legitymują się posiadaniem „Decyzji o stwierdzeniu posiadania przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie”
(wydanych w trybie administracyjnym bez egzaminu do 31.12.1994 r.).
7.4. Obowiązujący zakres i forma egzaminu ustalane są każdorazowo w postępowaniu kwalifikacyjnym według następujących zasad:

7.4.-A) do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczeń (łącznie):
 egzamin pisemny (test):
– 75 pytań testowych dotyczących nowych przepisów ogólnych oraz rodzaju
i zakresu uprawnień
w tym:


50 pytań z ustawy Prawo budowlane oraz innych ustaw odpowiadających
zakresowi specjalności uprawnień budowlanych, o które kandydat się
ubiega, a także aktów wykonawczych wydanych na ich podstawie;
 25 pytań z warunków bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu
robót budowlanych;
– czas trwania egzaminu pisemnego – 115 minut
– wymagana liczba poprawnych odpowiedzi - 57
 egzamin ustny:
– 8 pytań w tym:
 3 pytania z umiejętności praktycznego stosowania wiedzy technicznej przy
wykonywaniu praktyki zawodowej;
 4 pytania z zakresu specjalności uprawnień budowlanych, o które kandydat
się ubiega,
 1 pytanie obejmujące część praktyczną, polegającą na wykonaniu zadania projektowego albo rozwiązaniu zagadnienia z zakresu prowadzenia budowy
Wymagana liczba punktów: 27 na 40 możliwych.

7.4.-B) do projektowania lub do kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczeń (rozdzielnie):
 egzamin pisemny (test):
– 60 pytań testowych dotyczących nowych przepisów ogólnych oraz rodzaju
i zakresu uprawnień
w tym:
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40 pytań z ustawy Prawo budowlane oraz innych ustaw odpowiadających
zakresowi specjalności uprawnień budowlanych, o które kandydat się
ubiega, a także aktów wykonawczych wydanych na ich podstawie;
 20 pytań z warunków bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu
robót budowlanych;
– czas trwania egzaminu pisemnego – 90 minut
– wymagana liczba poprawnych odpowiedzi – 45
 egzamin ustny:
– 6 pytań w tym:
 2 pytania z umiejętności praktycznego stosowania wiedzy technicznej przy
wykonywaniu praktyki zawodowej;
 3 pytania z zakresu specjalności uprawnień budowlanych, o które kandydat
się ubiega,
 1 pytanie obejmujące część praktyczną, polegającą na wykonaniu zadania projektowego albo rozwiązaniu zagadnienia z zakresu prowadzenia budowy
Wymagana liczba punktów: 20 na 30 możliwych,
7.4.-C) do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi
w ograniczonym zakresie (łącznie):
 egzamin pisemny (test):
– 45 pytań testowych dotyczących nowych przepisów ogólnych oraz rodzaju i
zakresu uprawnień
w tym:
 30 pytań z ustawy Prawo budowlane oraz innych ustaw odpowiadających
zakresowi specjalności uprawnień budowlanych, o które kandydat się
ubiega, a także aktów wykonawczych wydanych na ich podstawie;
 15 pytań z warunków bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu
robót budowlanych;
– czas trwania egzaminu pisemnego – 70 minut
– wymagana liczba poprawnych odpowiedzi – 34
 egzamin ustny:
– 6 pytań w tym:
 2 pytania z umiejętności praktycznego stosowania wiedzy technicznej przy
wykonywaniu praktyki zawodowej;
 3 pytania z zakresu specjalności uprawnień budowlanych, o które kandydat
się ubiega,
 1 pytanie obejmujące część praktyczną, polegającą na wykonaniu zadania projektowego albo rozwiązaniu zagadnienia z zakresu prowadzenia budowy
Wymagana liczba punktów: 20 na 30 możliwych,
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7.4.-D) do projektowania lub do kierowania robotami budowlanymi
w ograniczonym zakresie (rozdzielnie):
 egzamin pisemny (test):
– 30 pytań testowych dotyczących nowych przepisów ogólnych oraz
rodzaju i zakresu uprawnień
w tym:
 20 pytań z ustawy Prawo budowlane oraz innych ustaw odpowiadających
zakresowi specjalności uprawnień budowlanych, o które kandydat się
ubiega, a także aktów wykonawczych wydanych na ich podstawie;
 10 pytań z warunków bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu
robót budowlanych;
– czas trwania egzaminu pisemnego – 45 minut
– wymagana liczba poprawnych odpowiedzi – 23
 egzamin ustny:
– 5 pytań w tym:
 2 pytania z umiejętności praktycznego stosowania wiedzy technicznej przy
wykonywaniu praktyki zawodowej;
 2 pytania z zakresu specjalności uprawnień budowlanych, o które kandydat
się ubiega,
 1 pytanie obejmujące część praktyczną, polegającą na wykonaniu zadania projektowego albo rozwiązaniu zagadnienia z zakresu prowadzenia budowy
Wymagana liczba punktów: 17 na 25 możliwych.

8.

Wyniki egzaminów.

8.1. Podsumowanie wyników egzaminów następuje na posiedzeniu niejawnym Zespołu Egzaminacyjnego (bez udziału egzaminowanego) i zostaje odnotowane
w protokole, który podpisują wszyscy członkowie Zespołu Egzaminacyjnego.
Wzór protokołu egzaminu ustala Krajowa Komisja Kwalifikacyjna PIIB.
8.2. Wyniki egzaminów są podawane zainteresowanym bezpośrednio po niejawnym
posiedzeniu Zespołu Egzaminacyjnego.
8.3. Zespół Egzaminacyjny występuje do Przewodniczącego Komisji Okręgowej
z wnioskiem o nadanie uprawnień budowlanych w określonym zakresie osobom, które złożyły egzamin z wynikiem pozytywnym.
8.4. Pozytywny wynik części pisemnej egzaminu jest ważny przez 3 lata od dnia jego
uzyskania.
8.5. W przypadku negatywnego wyniku egzaminu kandydat otrzymuje decyzję zawierającą pouczenie o możliwości ponownego przystąpienia do egzaminu w terminie nie krótszym niż 3 miesiące. Osoba, która uzyskała negatywny wynik części ustnej egzaminu, może ponownie przystąpić tylko do tej części.
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9.

Egzaminy dla osób ukaranych.

9.1. Dla osób posiadających uprawnienia budowlane uzyskane w oparciu o przepisy
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ukaranych z tytułu odpowiedzialności zawodowej na podstawie art. 96 ww. ustawy, na które nałożono obowiązek
złożenia egzaminu na uprawnienia budowlane, egzamin ten przeprowadza się
według zasad obowiązujących dla osób przystępujących do egzaminu po raz
pierwszy, z pominięciem postępowania kwalifikacyjnego.
9.2. Dla osób posiadających uprawnienia budowlane uzyskane w oparciu o przepisy
obowiązujące przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (tj. wydane do 31.12.1994 r.) i ukaranych z tytułu odpowiedzialności
zawodowej na podstawie art. 96 ww. ustawy, na które nałożono obowiązek złożenia egzaminu na uprawnienia budowlane, egzamin ten przeprowadza się
w obrębie jednej ze specjalności wymienionych w art. 14 ustawy, która swym zasięgiem jest najbardziej zbliżona do zakresu uprawnień posiadanych przez ukaranego. Pytania z zakresu specjalności budowlanej w części pisemnej i ustnej egzaminu dostosowuje się indywidualnie do zakresu specjalności stosowanej dla
konkretnego egzaminowanego.
9.3. Wynik egzaminu:
1) pozytywny wynik egzaminu pisemnego i ustnego stanowi podstawę do
utrzymania posiadanych uprawnień
2) w przypadku uzyskania wyniku negatywnego z egzaminu, izba określa termin, po upływie którego osoba ubiegająca się o uprawnienia budowlane
może ponownie przystąpić do egzaminu na uprawnienia budowlane - termin
ten nie może być krótszy niż 3 miesiące,
3) w przypadku dwukrotnego negatywnego wyniku egzaminu stwierdza się w
drodze decyzji administracyjnej utratę posiadanych uprawnień.
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