
Sprawozdanie z działalności 

OKRĘGOWEJ KOMISJI KWALIFIKACYJNEJ LBOIA 

za okres od 15 lutego 2011r. do 15 lutego 2012r. 
1.Skład komisji 

W okresie sprawozdawczym Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna LBOIARP działała w następującym 

składzie, wyłonionym na ostatnim Zjeździe Sprawozdawczo-Wyborczym LBOIARP dnia 20 marca 

2010r.: 

-  Mirosław ZAŁUSKI                                  przewodniczący 

-  Katarzyna ŚWIĘCICKA-BRZOZOWSKA  wiceprzewodnicząca 

-  Krzysztof MOCZYDŁOWSKI                    wiceprzewodniczący 

-  Jacek BEGIEŁŁO                                       sekretarz 

-  Maria TALMA                                          członek 

-  Małgorzata WAŁĘGA                             członek 

-  Anna WARDA                                          członek 

-  Krzysztof KORONA                                 członek 

-  Marcin KOZŁOWSKI                               członek 

2.Postępowanie kwalifikacyjne i egzaminy na uprawnienia 

2.1.Weryfikację wniosków o nadanie uprawnieo budowlanych oraz egzaminy na uprawnienia  

przeprowadzała, powołana przez OKK Uchwałą nr 1/2010 z dnia 24 marca 2010r.,KOMISJA 

EGZAMINACYJNA w składzie: 

-  Mirosław ZAŁUSKI                                   przewodniczący 

-  Jacek BEGIEŁŁO                                        sekretarz 

-  Katarzyna ŚWIĘCICKA-BRZOZOWSKA  członek 

-  Małgorzata WAŁĘGA                              członek 

-  Anna WARDA                                           członek 

-  Krzysztof KORONA                                  członek  

2.2.Sesja letnia. 

Wpłynęło 6 wniosków o nadanie uprawnieo, w tym: 

-  4 nowe wnioski 

-  2 wnioski od kandydatów, którzy nie zdali egzaminu w poprzedniej sesji 

Po przeprowadzeniu weryfikacji do egzaminu dopuszczono cztery osoby. 

Dnia 10 czerwca 2011r.w siedzibie Izby Architektów przy ul. Grodzkiej 3 w Lublinie odbył się egzamin, 

na który zgłosiły się cztery zakwalifikowane osoby 

-  egzamin pisemny zdały 3 osoby i zostały dopuszczone do egzaminu ustnego 

-  egzamin ustny zdali wszyscy dopuszczeni   

2.3.Sesja zimowa 

Wpłynęło 9 wniosków o nadanie uprawnieo, w tym: 

-  6 wniosków nowych 

-  2 wnioski uprzednio zweryfikowane 

-  1 wniosek na mocy postanowienia KKK na przeprowadzenie egzaminu ustnego, zweryfikowany 

przez komisję egzaminacyjną Mazowieckiej OKK   

Po przeprowadzeniu weryfikacji do egzaminu pisemnego dopuszczono osiem osób. 



Dnia 02 grudnia 2011r.w lokalu Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli przy ul. 

Dominikaoskiej 5 w Lublinie, odbył się egzamin, na który zgłosiło się dziewięcioro zakwalifikowanych 

kandydatów 

-  egzamin pisemny zdało 7 osób i zostały dopuszczone do ustnego wraz z kandydatką skierowaną 

przez Mazowiecką OKK 

-  egzamin ustny zdało 8 osób dopuszczonych. 

3.Nadanie uprawnieo 

3.1.W okresie sprawozdawczym OKK, po każdorazowym sprawozdaniu komisji egzaminacyjnej z 

przebiegu weryfikacji i egzaminów w sesji letniej i zimowej 2011r.podjęła decyzje o nadaniu 

uprawnieo budowlanych w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeo 

następującym osobom: 

-  Anna DAWIDZIUK 

-  Marek  ZARZECZNY 

-  Marcin  SPRYCHA 

-  Aleksandra  BURDZANOWSKA-GAWLIK 

-  Iwona  CZAPKA 

 -  Agnieszka  DUDZICZ 

-  Emilia  KRÓL 

-  Izabela  PAOCZYK 

-  Anna  PIETROO-GÓRNA 

-  Dariusz  TYZO 

-  Monika  BAHONKO 

3.2.Uroczyste wręczenie decyzji o nadaniu uprawnieo budowlanych osobom, które przybyły na 

spotkanie dnia 19 grudnia 2011r. odbyło się w Salach Mieszczaoskich z udziałem przedstawicieli Rady 

LBOIA, a ostatnie połączone było z „opłatkiem” zorganizowanym wspólnie z oddziałem lubelskim 

SARP. Uroczystośd tę uświetniły występy duetu akordeon i gitara, wspólne kolędowanie, życzenia 

świąteczne oraz poczęstunek. 

4.Kontakty z Krajową Komisją Kwalifikacyjną 

4.1.Wymiana korespondencji i konsultacje w sprawie udokumentowania praktyki zawodowej przez 

pana Grzegorza Kaczora, który zwrócił się o uznanie praktyki opisanej w utraconej przez niego książce 

praktyki. Ustalono warunki odtworzenia książki praktyki. 

4.2.Konsultacje w sprawach proceduralnych dotyczących nietypowych przypadków  przy ocenie 

załączanych do wniosków dokumentów telefonicznie lub e-mailem za pośrednictwem sekretariatu. 

5.Współpraca z Radą LBOIA. Opiniowanie. 

5.1.Uczestnictwo przewodniczącego OKK w posiedzeniach Rady wymagających konsultacji 

związanych z problematyką uprawnieo budowlanych. 

5.2.Opracowanie opinii dotyczącej właściwości uprawnieo budowlanych pana Jana Andrzeja OSIKA-

technika architektury, wskazanego jako autora projektu budowlanego budynku usługowo-

mieszkalnego przy ul. Uściługskiej w Chełmie, w związku z zapytaniem Chełmskiej Delegatury 

Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Lublinie. 

 

Przewodniczący OKK LBOIA 

 

Mirosław Załuski 

     


