
,KOMPLET DOKUMENTÓW NA UPRAWNIENIA BUDOWLANE: 

1. Wniosek o nadanie uprawnień budowlanych. 

2. Odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych I i II stopnia albo dokumentu potwierdzającego 

posiadanie tytułu zawodowego technika lub mistrza, albo dyplomu potwierdzającego kwalifikacje 

zawodowe w zawodzie nauczanym na poziomie technika.  

Ważne: kserokopie tych dokumentów muszą być potwierdzone notarialnie. 

3. Suplement do dyplomu I i II stopnia albo wypis z przebiegu studiów potwierdzony przez 

kierownika podstawowej jednostki organizacyjnej uczelni (kopia +oryginał do wglądu).  

Ważne:  kserokopie tych dokumentów muszą być potwierdzone notarialnie. 

4. Formularz osobowy. 

5. Dowód uiszczenia pierwszej raty opłaty za postępowanie kwalifikacyjne.  

6. Oświadczenie potwierdzające odbycie praktyki (praktyka po 24.09.2014r) lub/ i książkę praktyki 

zawodowej (udokumentowana praktyka do dnia 24.09.2014r.) lub/ i zaświadczenie odbycia 

praktyki zawodowej (w przypadku odbycia praktyki do 15.02.1995 r. bądź za granicą).  

7. Uprawnienia osób potwierdzających praktykę zawodową. Ważne: Kserokopie uprawnień muszą 

być uwierzytelnione  notarialnie lub potwierdzone za zgodność z oryginałem przez organ, który 

wydał dany dokument (nie dotyczy uprawnień wydanych przez Małopolską OIIB po 01.01.2003 r.). 

8. Ksero zaświadczenia o przynależności do Izby osób kierujących praktyką z okresu potwierdzania 

praktyki. 

9. Poświadczenie zatrudnienia np. kserokopia umowy o pracę, o dzieło, zlecenie, świadectwa pracy, 

zaświadczenie z kadr, wpis CEIDG. 

10. Życiorys zawodowy.  

11. Wykaz prac projektowych wykonanych w ramach odbytej praktyki zawodowej – dot. tylko 

praktyki projektowej  (należy wymienić wszystkie projekty, w których kandydat uczestniczył). 

12. Kserokopia posiadanych uprawnień budowlanych (w przypadku ubiegania się o rozszerzenie, 

uzupełnienie uprawnień budowlanych lub o nadanie specjalizacji techniczno-budowlanej). 

13. Oświadczenie o zgodności z prawdą złożonych dokumentów. 

 

Złożonej książki praktyk  nie oddaje się!  

 

UWAGI: 

1. W/w dokumenty należy składać w teczce formatu A-4 (z gumką), należy nakleić  

„Wzór opisu teczki”. 

2. Wszystkie dokumenty należy wypełniać DRUKOWANYMI literami. 

3. Wszystkie oryginały dokumentów sporządzone przez kandydata – tj. wniosek, formularz 

osobowy, życiorys, oświadczenie o zgodności z prawdą, powinny być sygnowane datą (złożenia 

dokumentów) i podpisem. 

4. Osoby dokumentujące praktykę zawodową w "Książkach praktyki zawodowej" 

zarejestrowanych do dnia 26 grudnia 2002r. w urzędach wojewódzkich, winny  

w książce dokonać zbiorczego zestawienia praktyki zawodowej wg obiektów,  

z podziałem na praktykę przy sporządzaniu projektów i na budowie. 

5. W zestawieniu zbiorczym odbytej praktyki po 24.09.2014 w kolumnie nr 5 należy wpisać 

charakter wykonywanych czynności tzn. informacja o czynnościach technicznych 

wykonanych przez praktykanta na poszczególnych etapach budowy lub/ i projektowania. 

6. Dokumenty należy złożyć do właściwej okręgowej komisji kwalifikacyjnej okręgowej izby 

inżynierów budownictwa według miejsca zamieszkania. 

http://www.map.piib.org.pl/uploads/pliki/uprawnienia-budowlane/Wz%C3%B3r%20o%C5%9Bwiadczenia%20o%20zgodno%C5%9Bci%20z%20prawd%C4%85%20z%C5%82o%C5%BConych%20dokument%C3%B3w.doc
http://www.map.piib.org.pl/uploads/pliki/uprawnienia-budowlane/wzor-opisu-teczki.doc


PODSTAWA PRAWNA: 

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2019r. poz. 1186 z późn. zm.), 

2. Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa 

(tekst jednolity Dz.U. z 2019 r. poz. 1117 z późn. zm.), 

3. Ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych 

(Dz.U. z 2014r. poz.768) 

4. Rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019r. w sprawie samodzielnych funkcji 

technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2019 r. poz. 831). 

 

ZAKRES NADAWANYCH UPRAWNIEŃ I SPECJALNOŚCI, W KTÓRYCH SĄ 

NADAWANE: 

Uprawnienia nadawane są do projektowania lub do kierowania, bez ograniczeń lub 

w ograniczonym zakresie, w następujących specjalnościach:  

 
1. - konstrukcyjno-budowlanej; 

2. - inżynieryjnej mostowej, 

3. - inżynieryjnej drogowej, 

4. - inżynieryjnej kolejowej w zakresie kolejowych obiektów budowlanych 

5. - inżynieryjnej kolejowej w zakresie sterowania ruchem kolejowym 

6. - inżynieryjnej hydrotechnicznej, 

7. - inżynieryjnej wyburzeniowej; 

8. - instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych, 

9. - instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,  

    wodociągowych i kanalizacyjnych, 

10. - instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych. 

 
 

 

 

 

 

http://www.map.piib.org.pl/uploads/pliki/uprawnienia-budowlane/Ustawa%20z%209%20maja%202014.pdf

