
 
Wytyczne 

dotyczące przeprowadzania egzaminów na uprawnienia budowlane  
organizowanych przez okręgowe komisje kwalifikacyjne okręgowych izb  

architektów oraz inżynierów budownictwa w okresie stanu zagrożenia epidemicznego.  
 
 
 
Sekcja 1. - podstawowe wytyczne dotyczące m.in. osób uprawnionych do przebywania w miejscu 
przeprowadzenia egzaminu, w tym w szczególności na sali egzaminacyjnej oraz zasad korzystania  
z artykułów piśmienniczych podczas egzaminów;  
 
 
Oznaczeniem [*] wyróżniono wytyczne istotne dla kandydatów, którzy będą przystępowali do egzaminu 
na uprawnienia budowlane (zwanych dalej: zdającymi), o których zostaną poinformowani przed 
egzaminem.  
 
 
Oznaczeniem [!] wyróżniono informacje, które będą po raz kolejny przekazane zdającym po zajęciu 
miejsc w sali egzaminacyjnej.  

 



Sekcja 1.  
Zdający oraz inne osoby biorące udział w organizowaniu i przeprowadzaniu egzaminów  
 

1.1. [*] Na egzamin mogą przyjść wyłącznie: osoby zdające, Przewodniczący Okręgowych Komisji 
Egzaminacyjnych i pozostali członkowie zespołów egzaminacyjnych (zwani dalej: członkami OKE), 
osoby zapewniające obsługę administracyjną, techniczną i informatyczną - bez objawów chorobowych 
sugerujących chorobę zakaźną.  

1.2. [*] Osoby zdające oraz osoby udzielające wsparcia w poruszaniu się – w przypadku osób, które tego 
wymagają – członkowie OKE oraz osoby zapewniające obsługę administracyjną, techniczną  
i informatyczną nie mogą uczestniczyć w egzaminie również w przypadku, gdy zdiagnozowano u nich 
zakażenie koronawirusem, są objęte kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.  

1.3. [*] Stawiennictwo osoby zdającej z naruszeniem warunków określonych w pkt. 1.1 i 1.2. stanowi 
zakłócenie przebiegu egzaminu i jest podstawą do wykluczenia tego zdającego z egzaminu.  

1.4. [*] Przed budynkiem oraz w budynku, w którym odbywa się egzamin, w miejscu rejestracji oraz  
w pobliżu sali egzaminacyjnej obowiązuje zakaz przebywania osób towarzyszących, z wyjątkiem 
sytuacji, kiedy osoba zdająca wymaga pomocy w poruszaniu się oraz w przypadku osób zdających – 
matek karmiących dziecko piersią - na czas przywiezienia dziecka do karmienia i odebrania dziecka po 
karmieniu.  

1.5. Podczas egzaminu w salach egzaminacyjnych mogą przebywać wyłącznie:  
1) osoby zdające,  

2) osoby zaangażowane w przeprowadzanie egzaminu, tj. członkowie OKE, osoby zapewniające 
obsługę administracyjną, techniczną i informatyczną,  

3) inne osoby odpowiedzialne za utrzymanie obiektu w czystości i dezynfekcję,  

4) pracownicy odpowiednich służb, np. medycznych, jeżeli wystąpi taka konieczność.  
1.6. [*] [!] Podczas egzaminów nie będą zapewnione szatnie, a każdy zdający przechowuje okrycia 
wierzchnie oraz walizki/torby w obrębie swojego miejsca egzaminacyjnego (odzież – np. na oparciu 
krzesła), w sposób uniemożliwiający kontakt dotykowy osobom trzecim.  

1.7. [*] [!] Na egzaminie każdy zdający korzysta z własnych artykułów piśmienniczych. Zdający nie mogą 
pożyczać artykułów piśmienniczych od innych zdających.  
 

1.8. Na części pisemnej egzaminu zdający korzysta z przyniesionego przez siebie długopisu, zaś na 
części ustnej egzaminu zdający korzysta z przyniesionych przez siebie na egzamin dozwolonych 
materiałów egzaminacyjnych w formie drukowanej (teksty aktów prawnych, Polskie Normy oraz 
Eurokody).  

1.9. Obowiązuje stanowczy zakaz użyczania między zdającymi jakiejkolwiek rzeczy przyniesionej na 
egzamin.  

1.10. Zdający nie mogą wnosić na salę egzaminacyjną jakichkolwiek rzeczy zbędnych, a członkowie 
OKE nie zapewniają ich przechowania.  

1.11. [*] Organizator egzaminu nie zapewnia wody pitnej ani posiłków. Na egzamin można przynieść 
własną butelkę z wodą lub innym napojem i przekąski.  
 


