
Sprawozdanie z działalności 

OKRĘGOWEJ KOMISJI KWALIFIKACYJNEJ LBOIA 

za okres od 20 marca 2010r. do 15 lutego 2011r. 

 
1.Skład komisji 

W okresie sprawozdawczym Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna Lubelskiej Okręgowej Izby Architektów 

działała w następującym składzie, wyłonionym na ostatnim Zjeździe Sprawozdawczo-Wyborczym 

LBOIA dnia 20 marca 2010 r.: 

- 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.Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna-uchwałą nr 1/2010 z dnia 24 marca 2010 r. powołała komisję 

egzaminacyjną na okres obecnej kadencji 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 9 wniosków o nadanie uprawnieo, w tym: 

- jeden wniosek uprzednio zweryfikowany 

- dwa wnioski od kandydatek, które w poprzedniej sesji otrzymały decyzje o odmowie nadania    

uprawnieo z powodu braku wymaganego okresu praktyki zawodowej 

- sześd wniosków nowych 

Po przeprowadzeniu weryfikacji do egzaminu dopuszczono ośmioro kandydatów (jedna z kandydatek 

otrzymała kolejną decyzję o odmowie nadania uprawnieo z powodu nie uzupełnienia praktyki) 

Dnia 18 czerwca 2010 r. odbył się egzamin, na który zgłosiło się siedmioro zakwalifikowanych 

kandydatów (jedna kandydatka nie zgłosiła się) 

- egzamin pisemny zdało pięcioro kandydatów i zostali dopuszczeni do egzaminu ustnego 

- egzamin ustny zdali wszyscy dopuszczeni. 

2.3.Sesja zimowa. 

Wpłynęło 10 wniosków o nadanie uprawnieo, w tym: 

- trzy wnioski uprzednio zweryfikowane 

- siedem wniosków nowych 



Dnia 3 grudnia 2010 r., w siedzibie Lubelskiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli 

przy ul. Dominikaoskiej 5 w Lublinie, odbył się egzamin, na który zgłosiło się dziesięcioro 

zakwalifikowanych kandydatów 

- egzamin pisemny zdało ośmioro kandydatów i zostało dopuszczonych do ustnego 

- egzamin ustny zdali wszyscy dopuszczeni.  

 

3.Nadanie uprawnieo 

3.1.W okresie sprawozdawczym Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna, po każdorazowym sprawozdaniu 

komisji egzaminacyjnej z przebiegu weryfikacji i egzaminów w sesji letniej i zimowej 2010 r., podjęła 

decyzje o nadaniu uprawnieo budowlanych w specjalności architektonicznej do projektowania bez 

ograniczeo następującym osobom: 

- Marek                                     KOSTYKIEWICZ 

- Bartłomiej                              KOŻUCHOWSKI 

- Michał                                     KWIATKOWSKI 

- Krystyna                                  OSAK 

- Tomasz                                    PUSZKARSKI 

- Joanna Katarzyna                   LUDWIKÓW 

- Ewelina                                    KOWALCZUK 

- Katarzyna                                OSTASZEWSKA 

- Mariola                                    GĘBORYS 

- Krzysztof Zbigniew                 KUSIAK 

- Karolina Joanna                      PLEWA 

- Dorota                                      SZOSTEK-GOGOLEWSKA 

- Michał                                      WACŁAWSKI 

 

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

się w Salach Mieszczaoskich z udziałem przedstawicieli Rady LBOIA, a ostatnie połączone było z 

„opłatkiem” zorganizowanym wspólnie z oddziałem SARP. 

 

4.Kontakty z Krajową Komisją Kwalifikacyjną 

4.1.20 listopada 2010r.- udział przewodniczącego oraz czworo członków OKK w szkoleniu 

zorganizowanym przez Krajową Komisję Kwalifikacyjną w Centrum Bankowo-Finansowym „Nowy 

Świat” w Warszawie z następującym programem: 

- omówienie zmian regulaminu postępowania kwalifikacyjnego w sprawach nadawania uprawnieo 

budowlanych i tytułu rzeczoznawcy budowlanego uchwalonego przez Krajową Radę Izby Architektów 

dnia 27 października 2010r. 

- uwagi i propozycje zmian zgłoszone przez okręgowe komisje kwalifikacyjne 

- wymiana doświadczeo i spostrzeżeo w ramach otwartej dyskusji. 

Stwierdzono szereg nieścisłości i zapisów, które wymagają korekty. Zastrzeżenia wielu występujących 

budziło wprowadzanie zmian w regulaminie bez uprzednich konsultacji z okręgowymi komisjami 

kwalifikacyjnymi. 

 

4.2.Konsultacje w sprawach proceduralnych dotyczących szczególnych przypadków przy kwalifikacji i 

przeprowadzaniu egzaminów na uprawnienia: telefonicznie lub e-mailem bezpośrednio przez 

przewodniczącego oraz za pośrednictwem sekretariatu. 



 

 

5.Współpraca z Radą LBOIA. Opiniowanie. 

5.1.Uczestnictwo przewodniczącego OKK w posiedzeniach Rady wymagających konsultacji 

związanych z interpretacją uprawnieo. 

5.2.Opracowanie opinii dotyczącej właściwości uprawnieo budowlanych pana Zygmunta Nowaka-

technika budowlanego, wskazanego jako autora projektu budowlanego zespołu hotelowo-

rekreacyjnego w Łabuniach, w związku z zapytaniem Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w 

Lublinie. 

5.3.Udzielanie konsultacji i odpowiedzi na zapytania osób zamierzających ubiegad się o uprawnienia 

budowlane. 

 

 

Przewodniczący OKK LBOIA 

 

 

Mirosław Załuski 

 

 

 

 

   

 


