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Przewodniczące i Przewodniczący  
Okręgowych Komisji Kwalifikacyjnych IARP 

 
Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy    
 
Krajowa Komisja Kwalifikacyjna IARP uprzejmie informuje, że Ministerstwo Rozwoju i Technologii 

potwierdziło aktualność Wytycznych dotyczących przeprowadzania egzaminów na uprawnienia 

budowlane organizowanych przez okręgowe komisje kwalifikacyjne okręgowych izb architektów oraz 

inżynierów budownictwa w okresie epidemii spowodowanej zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 wraz 

z zaleceniami NIZP-PZH dotyczącymi działań mających na celu ograniczenie ryzyka związanego 

z przenoszeniem się wirusa SARS-CoV-2 za pośrednictwem systemów wentylacyjno-kanalizacyjnych 

wewnątrz budynków użyteczności publicznej oraz wielkopowierzchniowych obiektów handlowych. 

 

W związku z powyższym, dotychczasowe wytyczne powinny być zastosowane również w sesji grudzień 

2021.  

 

Prosimy o zapoznanie się z Wytycznymi oraz umieszczenie ich na stronie internetowej Okręgowej Izby. 

Wskazujemy również, że informacja o konieczności zapoznania się z Wytycznymi powinna zostać 

przekazana osobom przystępującym do egzaminu (wraz ze wskazaniem adresu strony internetowej, 

na której są one dostępne).            

 

Zwracamy się z prośbą o przekazywanie Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej wszelkich pytań czy 

wątpliwości, związanych zarówno z samymi Wytycznymi, jak i organizacją najbliższej sesji 

egzaminacyjnej.  

 

 
Z koleżeńskim pozdrowieniem, 
 
 
Małgorzata Włodarczyk, Architekt IARP 
Przewodnicząca Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej IARP 
 
 
Załączniki: 
1. Wytyczne dotyczącymi przeprowadzania egzaminów na uprawnienia budowlane organizowanych przez okręgowe komisje kwalifikacyjne 

okręgowych izb architektów oraz inżynierów budownictwa w okresie epidemii spowodowanej zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 
2. Zaleceniami NIZP-PZH dotyczącymi działań mających na celu ograniczenie ryzyka związanego z przenoszeniem się wirusa SARS-CoV-2 

za pośrednictwem systemów wentylacyjno-kanalizacyjnych wewnątrz budynków użyteczności publicznej oraz wielkopowierzchniowych 
obiektów handlowych. 

   
 
Otrzymują: 1. adresaci, 2. a/ a. 


