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WNIOSEK 
o nadanie uprawnień budowlanych 

 
Na podstawie § 4 rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z dn. 29.04.2019 r. w sprawie przygotowania 
zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2019 r., poz. 831), 
składam wniosek o nadanie mi uprawnień budowlanych 
 
do projektowania*/do kierowania robotami budowlanymi*  (niepotrzebne skreślić) 

w specjalności*   np.  KONSTRUKCYJNO – BUDOWLANEJ (wpisać nazwę specjalności zgodnie z 
brzmieniem art. 14 ust 1 ustawy Prawo budowlane) 

bez ograniczeń*/w ograniczonym zakresie*     (niepotrzebne skreślić)   

o nadanie specjalizacji techniczno – budowlanej**    wpisać nazwę specjalizacji lub wykreślić, jeżeli kandydat  
nie ubiega się o specjalizację 

Posiadam*/nie posiadam uprawnienia budowlane w specjalności*  wpisać posiadane uprawnienia lub wykreślić, 
jeżeli kandydat nie posiada żadnych uprawnień 

(specjalność, zakres, data i miejsce wydania oraz organ wydający) 

Do wniosku załączam: 
1. Odpisy dyplomów – jeżeli studia były dwustopniowe – złożyć należy oba odpisy dyplomów 

Odpis powinien być URZĘDOWY – kserokopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez 
uczelnię lub szkołę, która wydała dyplom lub NOTARIALNY (zanim uczelnia lub notariusz 
potwierdzą zgodność kserokopii dyplomu z oryginałem, NALEŻY DYPLOM PODPISAĆ!!!) 
−  inżyniera* (niepotrzebne skreślić) 
−  magistra inżyniera* (niepotrzebne skreślić) 
−  technika*/dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie nauczanym na poziomie technika* 

(niepotrzebne skreślić)   
−  mistrza*  (niepotrzebne skreślić) 

 
2. Suplementy do dyplomów ukończenia studiów wyższych* albo wypisy z przebiegu studiów potwierdzone przez 

kierownika podstawowej jednostki organizacyjnej uczelni* (niepotrzebne skreślić) 
Odpis powinien być URZĘDOWY – kserokopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez 
uczelnię, która wydała dyplom lub NOTARIALNY 
 

3. Oświadczenia potwierdzające odbycie praktyki zawodowej wraz ze zbiorczymi zestawieniami odbytej praktyki 
zawodowej* (niepotrzebne skreślić) 
 

4. Zaświadczenie* (np. zaświadczenie z WINB o praktyce odbytej na terenach podległych MON, 
zaświadczenie o praktyce odbytej za granicą) / dokument potwierdzający odbycie praktyki zawodowej* 
(np. książka praktyki zawodowej, jeżeli praktyka była odbyta do 24.09.2014 r.)  
(niepotrzebne skreślić) 
 



5. Kopie uprawnień budowlanych osób kierujących praktyką zawodową potwierdzone za zgodność z oryginałem 
przez organ, który wydał decyzję lub w formie odpisu notarialnego – jeżeli osoba kierująca praktyką 
zawodową uzyskała uprawnienia budowlane w Kujawsko-Pomorskiej OIIB – wystarczy 
kserokopia uprawnień 
 

6. Kopie zaświadczeń o przynależności do właściwej Izby Inżynierów Budownictwa osób kierujących praktyką 
zawodową (z okresu kierowania praktyką) potwierdzone za zgodność z oryginałem przez organ je wydający – 
zaświadczenia elektroniczne nie wymagają potwierdzenia ani podpisu, muszą być jedynie 
opatrzone zielonym znaczkiem ∨ w lewym dolnym rogu 
 

7. Życiorys zawodowy (przebieg pracy zawodowej, od kiedy do kiedy, w jakich firmach, na jakich 
stanowiskach) 
 

8. Dowód (kserokopia) uiszczenia pierwszej raty opłaty za postępowanie kwalifikacyjne (potwierdzenie 
przelewu bankowego) 
 

9. Formularz osobowy 
 

10. Odpis posiadanych uprawnień budowlanych* (niepotrzebne skreślić) 
 

11. Wykaz prac projektowych wykonanych w ramach odbytej praktyki zawodowej*  (dotyczy tylko osób 
ubiegających się o nadanie uprawnień do projektowania, w przeciwnym wypadku wykreślić) 
 

12. Oświadczenie o zgodności z prawdą złożonych dokumentów. 
 

…………………………………………….. 
                                              podpis wnioskodawcy 

* niepotrzebne skreślić 
** wpisać właściwe 


