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INSTRUKCJA OBSŁUGI EGZAMINU  

NA UPRAWNIENIA BUDOWLANE 

 

1. Egzamin pisemny dla wszystkich specjalności odbędzie się w dniu 20.05.2016 r. 

(piątek) – rozpoczęcie o godzinie 10.00 spotkaniem z Okręgową Komisją Kwalifikacyjną 

Warmińsko – Mazurskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w sali konferencyjnej 

na parterze budynku NOT – siedziba W-MOIIB (Plac Konsulatu Polskiego 1, Olsztyn). 

Podczas spotkania zostaną również ogłoszone numery sal, w których kandydaci  

z poszczególnych specjalności będą pisali test egzaminacyjny.  

2. Czas trwania egzaminu pisemnego i ilość pytań zależy od rodzaju i zakresu specjalności 

uprawnień, o które ubiega się kandydat. Szczegółowy program egzaminów, który określa 

te warunki, dostępny jest na stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa: 

http://piib.org.pl/szczegy-program-egzamina-uprawnienia-budowlane-kkk-146  

3. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11.09.2014 r.  

w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie:  

„§ 7. 1. Część pisemna egzaminu przeprowadzana w formie testu składa się z 30 do 90 

pytań w zależności od rodzaju uprawnień budowlanych, o które kandydat się ubiega,  

z czego 75% prawidłowo udzielonych odpowiedzi stanowi wynik pozytywny części 

pisemnej egzaminu. 

2. Test, o którym mowa w ust. 1, dotyczy znajomości: 

1) ustawy 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). 

3. Czas trwania części pisemnej wynika z pomnożenia liczby pytań przez 1,5 minuty  

i liczy się od wskazanego przez przewodniczącego komisji kwalifikacyjnej lub jego 

zastępcę momentu przystąpienia do rozwiązywania zestawu pytań testowych. 



4. Wybór odpowiedzi polega na zakreśleniu na karcie odpowiedzi jednej z trzech 

propozycji odpowiedzi (A albo B, albo C). 

5. Część pisemna egzaminu odbywa się we wszystkich okręgowych izbach w tym samym 

terminie i czasie, na podstawie tych samych zestawów pytań.”  

4. Po zakończeniu egzaminu pisemnego kandydat oddaje wypełniony i opisany test 

obecnym na sali członkom Komisji egzaminacyjnej.  

5. Członkowie Komisji egzaminacyjnej sprawdzają egzamin pisemny na bieżąco i podają 

wyniki w miarę sprawdzania prac. 

6. Część egzaminów ustnych odbywa się bezpośrednio po egzaminie pisemnym,  

w zależności od ilości kandydatów w danej specjalności, część egzaminów ustnych 

odbywa się w kolejnych dniach – sesja egzaminacyjna trwa od dnia 20.05.2016 r. do dnia 

29.05.2016 r., z wyłączeniem dnia ustawowo wolnego od pracy 26.05.2016 r.  

7. Harmonogram egzaminów ustnych zostanie umieszczony na stronie W-MOIIB  

http://www.wam.piib.org.pl/uprawnienia-budowlane/ do dnia 15.05.2016 r. 

8. Egzaminy ustne w dniach 21 – 29.05.2016 r. rozpoczynają się o godzinie 09.00 w sali 

konferencyjnej W-MOIIB w budynku NOT – siedziba W-MOIIB (Plac Konsulatu 

Polskiego 1, Olsztyn) – III piętro. 

9. Kolejność zdawania podczas egzaminu ustnego jest alfabetyczna.  

10. Każdy z kandydatów losuje zestaw pytań z uprzednio przygotowanych przez Komisję 

egzaminacyjną zestawów (→ pkt. 2 niniejszej instrukcji).  

11. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11.09.2014 r.  

w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie:  

„§ 8. 1. 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: 

a) umiejętności praktycznego posługiwania się przepisami prawa, 

b) umiejętności praktycznego stosowania wiedzy technicznej przy wykonywaniu praktyki 

zawodowej, 

c) zakresu 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. 

2. Członkowie komisji kwalifikacyjnej mogą zadawać pytania dodatkowe, których zakres 

wiąże się z pytaniami z wylosowanego zestawu. 



3. Czas trwania części ustnej egzaminu wynosi 60 minut, w tym nie więcej niż 25 minut 

przeznaczone jest na przygotowanie się kandydata do odpowiedzi. 

4. Podczas przygotowywania się do odpowiedzi dopuszczalne jest posługiwanie się 

tekstami aktów prawnych, Polskimi Normami oraz Eurokodami, posiadanymi  

przez kandydata lub udostępnionymi przez komisję kwalifikacyjną. 

§ 9. Pytania egzaminacyjne części pisemnej oraz części ustnej przygotowuje się odrębnie 

dla każdego rodzaju uprawnień budowlanych w ramach danej specjalności.” 

12. W czasie przygotowywania się do odpowiedzi ustanej kandydat może sporządzać notatki, 

które oddaje Komisji egzaminacyjnej przed rozpoczęciem swojej odpowiedzi. Notatki 

kandydata stanowią integralną część protokołu egzaminacyjnego.  

13. Przewodniczący Komisji egzaminacyjnej podaje wyniki egzaminu ustnego na bieżąco,  

po zakończeniu odpowiedzi.  

14. Decyzje o nadaniu uprawnień budowlanych są przygotowywane po zakończeniu 

sesji egzaminacyjnej i wręczane podczas uroczystego wręczania decyzji. Informacja  

o terminie uroczystości zostanie podana podczas spotkania z Okręgową Komisją 

Kwalifikacyjną W-MOIIB w sali konferencyjnej na parterze budynku NOT w dniu 

20.05.2016 r. (przed rozpoczęciem egzaminu pisemnego) oraz umieszczona na stronie 

http://www.wam.piib.org.pl/uprawnienia-budowlane/.  

 

 

W razie pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z obsługą Okr ęgowej Komisji 

Kwalifikacyjnej Warmi ńsko – Mazurskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa – 

Marta Firlej, tel. 89 522 29 95, mail okk@wam.piib.org.pl (poniedziałek 09.00 – 17.00, 

wtorek – piątek 07.00 – 15.00). 

 


