
   
Wrocław, dnia .............................. 

………………………...................................... 
imię i nazwisko 

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

adres zamieszkania z kodem pocztowym 
 
………………………………............................ 
 
………………………………............................ 

telefon  kontaktowy 

    Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna 

    Dolnośląskiej Okręgowej Izby  
    Inżynierów Budownictwa 
       ul. Odrzańska 22 
       50-114 Wrocław  

 
WNIOSEK 

o nadanie uprawnień budowlanych 
 
Na podstawie art. 12 ust. 3a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 
1186) składam wniosek o nadanie mi uprawnień budowlanych 
 

do projektowania* / do kierowania robotami budowlanymi* / do projektowania i do kierowania robotami 
budowlanymi* 
 

w specjalności……………………………………………………………………………………………………... 
 
………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

bez ograniczeń* / w ograniczonym zakresie* 
 
Do wniosku załączam: 

1. Odpis dyplomu ukończenia studiów/ dokumentu potwierdzającego posiadanie tytułu zawodowego 

technika lub mistrza/ dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie nauczanym na 

poziomie technika/ dyplomu zawodowego w zawodzie nauczanym na poziomie technika*; 

2. Suplement do dyplomu/  zaświadczenie o przebiegu studiów*; 

3. Dowód (kserokopia) uiszczenia pierwszej raty opłaty za postępowanie kwalifikacyjne; 

4. Formularz osobowy; 

5. Odpis posiadanych uprawnień budowlanych (w przypadku posiadania wcześniej uzyskanych uprawnień 

budowlanych)*; 

6. Dokumenty potwierdzające odbycie praktyki zawodowej*: 

a) Oświadczenie osoby kierującej praktyką wraz z wymaganymi załącznikami, tj.: 

 Zbiorczym zestawieniem odbytej praktyki zawodowej  

 Decyzją w sprawie nadania uprawnień budowlanych osoby kierującej praktyką 

 Zaświadczeniem o wpisie na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego 

osoby kierującej praktyką; 

b) Książka praktyki zawodowej wraz z decyzjami w sprawie nadania uprawnień budowlanych oraz 

zaświadczeniami o przynależności do izby osób potwierdzających praktykę w książce praktyki 

zawodowej (dot. praktyki odbytej od 01.01.1995r. do 24.09.2014r.) 

c) Zaświadczenie o odbyciu praktyki zawodowej zagranicą lub o odbyciu praktyki w Polsce przed 

1995r. wraz z decyzjami w sprawie nadania uprawnień budowlanych osób kierujących praktyką; 

d) Dokument potwierdzający odbycie praktyki zawodowej na terenach zamkniętych wydany przez 

właściwego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego; 

7. Oświadczenie o zgodności z prawdą złożonych dokumentów.; 

8. Wykaz prac projektowych wykonanych w ramach odbytej praktyki zawodowej*; 

9. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w postępowaniu o nadanie uprawnień budowlanych. 

 

….……………………………… 
* niepotrzebne skreślić                     podpis wnioskodawcy 


