
Przewodnicz ąca Okr ęgowej Komisji Kwalifikacyjnej 
 

zawiadamia, że 
 

wnioski o nadanie uprawnie ń budowlanych 
w sesji Nr 1/2019 

 

można składa ć od 08 stycznia  do 07 lutego 2019 r.  (termin ostateczny)  
w siedzibie Kujawsko – Pomorskiej Okr ęgowej Izby In żynierów Budownictwa, 

ul. K. Gotowskiego 6 w Bydgoszczy (budynek NOT) 
Planowany termin egzaminu pisemnego w sesji 1/2019–  17 maja 2019 r. 

  
Wnioski wraz z wymaganymi dokumentami przyjmowane b ędą w biurze Okr ęgowej Komisji 
Kwalifikacyjnej (pok. 11 I pi ętro) w godzinach:  

• wtorki   w godz. 10 00 - 1600 
• środy   w godz. 10 00 - 1600 
• czwartki   w godz.   8 00 - 1400 

 
Dokumenty mo żna też przesyła ć poczt ą na adres: 
 
Kujawsko-Pomorska Okr ęgowa Izba In żynierów Budownictwa 
ul. K. Gotowskiego 6 
85-030 Bydgoszcz 
 
Do wniosku o nadanie uprawnie ń budowlanych nale ży doł ączyć: 
 

1. Odpis dyplomu magistra/in żyniera/technika/mistrza lub dyplomu potwierdzaj ącego 
kwalifikacje zawodowe w zawodzie nauczanym na pozio mie technika* 

2. Suplement do dyplomu uko ńczenia studiów wy ższych/wypis z przebiegu studiów 
potwierdzony przez kierownika podstawowej jednostki  organizacyjnej uczelni* 

3. Oświadczenie/za świadczenie/dokument potwierdzaj ący odbycie praktyki zawodowej* 
4. Dowód uiszczenia pierwszej raty opłaty za post ępowanie kwalifikacyjne (kserokopia) 
5. Formularz osobowy 
6. Wykaz prac projektowych wykonanych w ramach odby tej praktyki zawodowej 
7. Uprawnienia budowlane osób kieruj ących praktyk ą zawodow ą, w formie urz ędowych 

odpisów lub kopii po świadczonych za zgodno ść z oryginałem przez notariusza 
(podstawa prawna: art. 76a § 2 i §2b Kodeksu post ępowania administracyjnego)  

8. Zaświadczenia o przynale żności osób kieruj ących praktyk ą do wła ściwej okr ęgowej 
izby in żynierów budownictwa obejmuj ących cały okres nadzorowanej praktyki 

 
*wybra ć właściwe 
 
Wzór oświadczenia, o którym mowa w punkcie 3, stanowi zał ącznik nr 1 do rozporz ądzenia 
Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dn. 11.09.2014 r. (Dz. U. poz. 1278) 
 
W/w dokumenty prosz ę składa ć w tekturowej teczce z gumk ą formatu A4, nie opisanej,  
W teczce winien znajdowa ć się spis zawartych w niej dokumentów. 
 
Opłaty z tytułu kwalifikowania wniosków o nadanie u prawnie ń budowlanych w sesji 1/2019 (I 
rata za post ępowanie kwalifikacyjne) wynosz ą: 

1. Dla uprawnie ń budowlanych do projektowania lub kierowania robota mi budowlanymi 
odr ębnie – 800,00 zł 

2. Dla uprawnie ń budowlanych do projektowania i kierowania robotami  budowlanymi 
łącznie – 1.100,00 zł 

 
 
 
 



Opłatę za post ępowanie kwalifikacyjne nale ży wpłaca ć na konto: 
Kujawsko – Pomorska Okr ęgowa Izba In żynierów Budownictwa 
ul. K. Gotowskiego 6, 85-030 Bydgoszcz 
Nr 78 1240 6478 1111 0000 4949 9276 
z dopiskiem: I rata za post ępowanie kwalifikacyjne 
lub w kasie KUPOIIB, ul. K. Gotowskiego 6, I pi ętro, pok. 12. 
 
Osoby, które uzyskały wcze śniej negatywny wynik egzaminu i zamierzaj ą do niego przyst ąpić 
ponownie, winny zło żyć do izby wniosek o wyznaczenie terminu egzaminu do 07 lutego 2019 
r.          
 

Przewodnicz ąca OKK 
   dr inż. Justyna Sobczak-Piąstka 


