
 
 

WZÓR WNIOSKU O PONOWNE PRZYSTĄPIENIE DO EGZAMINU  O NADANIE 
UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH W SPECJALNOŚCI ARCHITEKTONICZNEJ  

__________________________________________________________________________ 
 

 

....................................                    ……….........................., dnia .......................... 

 (tytuł zawodowy, stopień/tytuł naukowy)                            (miejscowość)                     

                               
…........................................................................... 

(imię /  imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)    

 
...................................................... 
 (PESEL)  

 

...................................................... 
 

….................................................. 
(adres miejsca zamieszkania)              

                                     

Dane kontaktowe: 
 
Telefon: …….................................................................... 
 

Adres e-mailowy: …….................................................................... 

 

……................................................................... 

 

…….................................................................... 
 

 (nazwa i adres okręgowej komisji  kwalifikacyjnej) 

 

Wniosek 
 

Wnoszę o przeprowadzenie postępowania kwalifikacyjnego w zakresie ponownego 
przystąpienia do egzaminu/ części ustnej egzaminu*, mającego na celu nadanie mi 
uprawnień budowlanych w specjalności architektonicznej do:  

 
- projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń**  

- projektowania bez ograniczeń**  

- kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń**  

- projektowania i kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie**  

- projektowania w ograniczonym zakresie**  

- kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie** . 

 

Data i miejsce ostatniego egzaminu pisemnego oraz wynik egzaminu * : …............................. 

…................................................................................................................................................ 
Data i miejsce ostatniego egzaminu ustnego oraz wynik egzaminu:* …................................... 
…................................................................................................................................................ 
 

           

 



 Oświadczam, że zapoznałem (-am) się ze stosownymi przepisami normującymi zasady i 
tryb postępowania kwalifikacyjnego oraz nadawania uprawnień budowlanych w specjalności 
architektonicznej. 

Oświadczam, że przedstawione przeze mnie informacje i dokumenty są prawdziwe, 
a odpowiedzialność za podanie informacji nieprawdziwych jest mi znana. 

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów 
ewidencyjnych, dla potrzeb przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego na uprawnienia 
budowlane w specjalności architektonicznej, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. 
o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000.) oraz Rozporządzeniem Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób 
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie 
o ochronie danych). 

 
………………………………………………………. 

                     (podpis wnioskodawcy 
 
 
 
 

Klauzula informacyjna  - w związku z wejściem w życie nowych przepisów o ochronie danych 
osobowych, Mazowiecka Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna informuje, że Polityka prywatności 
dla członków i kandydatów na członków Izby Architektów Rzeczypospolitej Polskiej jest 
umieszczona na stronie internetowej MAOIA RP m.in. w zakładce UPRAWNIENIA oraz 
wywieszona w siedzibie Izby.  
Oświadczam, że zostałem (-am) poinformowany (-a) o możliwości zapoznania się                             
 z - obowiązującą  w Mazowieckiej Okręgowej Izbie Architektów RP - polityką prywatności. 

 
 
 

………………………………………………………. 
                     (podpis wnioskodawcy) 
 
 
 
 
INNE ZAŁĄCZNIKI: 
 
 
….................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................... 

___________________________________ 
 

* niepotrzebne skreślić 
* * wybrać poprzez podkreślenie w zależności od wnioskowanego zakresu uprawnień 
 
 

 


