
 

Weryfikacja uprawnień w systemie e-CRUB  
 

 
 
OPIS:  
 
Wyszukiwanie odbywa się po następujących kryteriach:  

• „numer uprawnień budowlanych” * 
• „numer decyzji o nadaniu uprawień budowlanych” * 

* Należy podać minimum trzy znaki  

Są to zalecane do stosowania w pierwszej kolejności kryteria wyszukiwania. 

Przy wpisywaniu numeru uprawnień bądź numeru decyzji w polu wyszukiwania, należy 
stosować wszystkie znaki specjalne i ewentualne odstępy (spacje) występujące 
w numerze. Wielkość znaków nie ma znaczenia.  

• „imię (lub imiona) i nazwisko” pisane w tej kolejności. Wielkość znaków nie ma 
znaczenia. 

 

W przypadku wpisania samego nazwiska, samego imienia (imion) albo wpisania 
najpierw nazwiska a później imienia (imion) - system nie wyszuka osoby. 

System wyszukuje po imionach i nazwiskach zapisanych w kartach zawodowych bądź 
kary (karta zawodowa/kary odpowiada decyzji o nadaniu uprawnień 



 
budowlanych/ukaraniu), w których te dane są niezmienne. Oznacza to, że w polu 
wyszukiwania należy wpisywać imię (imiona) i nazwisko znajdujące się na decyzji a nie 
to, którym aktualnie posługuje się osoba posiadająca uprawnienia budowlane/ukarana. 

W przypadku wyszukiwania osoby, która zmieniła imię (imiona) nazwisko po uzyskaniu 
decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych/ukaraniu, w pole wyszukiwania należy 
wpisać poprzednie dane (tj. zamieszczone w decyzji, np. „Ada Adela Adamska”). 
Aktualne imię (imiona) i nazwisko (np. „Ada Adela Adamska Bartecka” jest odnotowane 
w karcie osobowej rejestrów i po wyszukaniu osoby będzie widoczne w zakładce „dane 
podstawowe”. 

 

Uwaga! W przypadku wyszukiwania osób posiadających nazwiska dwuczłonowe, 
należy wstawiać „spację” pomiędzy członami nazwiska zamiast „myślnika” (w ten 
sposób nazwiska są wpisywane do rejestrów). 

 

 

 



 
• „po frazie” 

 

Po zaznaczeniu: „Wyszukaj po frazie” system umożliwia wyszukiwanie po dowolnych 
słowach bądź fragmentach słów albo znaków, z zakresu danych: imię, nazwisko, 
numer decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych, numer uprawnień budowlanych. 
Wymagane jest wpisanie min. trzech znaków (wielkość nie ma znaczenia). 

Wyniki wyszukiwania prezentują następujący zakres danych: 
z karty osobowej:  

• zakładka „Dane podstawowe”: aktualne imię/imiona i nazwisko; 
• zakładka „Przynależność”: własność karty zawodowej/kary oraz historia 

przynależności danej osoby do okręgowej izby samorządu zawodowego;  

z karty zawodowej - pełny widok karty; 
z karty kary – pełny widok karty z wyłączeniem kar upomnienia i upomnienia 
połączonego z obowiązkiem zdania egzaminu oraz kar zatartych. To oznacza, że są 
widoczne tylko te kary, które mają wpływ na możliwość wykonywania samodzielnych 
funkcji technicznych w budownictwie. 


