Załącznik do rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. (poz. 1278)
REGULAMIN postępowania kwalifikacyjnego w sprawach nadawania uprawnień budowlanych
w specjalności architektonicznej WOKK IA RP -wg zał. nr 5a

ZBIORCZE ZESTAWIENIE ODBYTEJ PRAKTYKI ZAWODOWEJ
– przy sporządzaniu projektów / na budowie
l.p.

Nazwa zadania/obiektu
wraz z określeniem rodzaju, przeznaczenia,
konstrukcji danego obiektu, powierzchni całkowitej
oraz innych charakterystycznych parametrów
technicznych bądź użytkowych danego obiektu,
odpowiednich do wnioskowanej specjalności
uprawnień budowlanych,

adres inwestycji i nazwa inwestora.
Imię i nazwisko projektanta lub kierownika
budowy/kierownika robót.
Numer decyzji o pozwoleniu na budowę

Czas praktyki
od-do (dd/mm/rrrr)

Łączna ilość
tygodni
odbytej praktyki
zawodowej

Forma odbywania praktyki

Imię i nazwisko osoby

(np. etat, część etatu, umowa:
zlecenie, o dzieło,
inna).

kierującej praktyką
(pieczęć z numerem
Uprawnień budowlanych)

Pełniona funkcja techniczna
(przy projektowaniu lub na
budowie)

odbywającego praktyki
(charakter wykonywanych
czynności)

Funkcja osoby
kierującej praktyką
pełniona na obiekcie
(projektant/kierownik
budowy/kierownik
robót).

Podpis

1

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

podpis patrona/kierownika praktyk

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

podpis wnioskodawcy
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NP. Od 12 marca
2015 do 16 lipca
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1

Forma odbywania praktyki

W tym czasie nad
opisanym zadaniem
pracowałem(am)np.
10 tygodni, tzn.
10tyg x il.godzin w
tygodniu=200godzin

Asystent projektanta,…./
…..inżynier budowy

(charakter wykonywanych czynności)
Praca nad rzutem kondygnacji…….INNE
WG REGULAMINU:
Jeden rok praktyki zawodowej oznacza 52 tygodnie odbytej praktyki liczonej
jako 5 dni po osiem godzin dziennie tj.40 godzin tygodniowo odbytej praktyki
zawodowej, bez względu na formę umowy, w ramach której odbywana jest
praktyka.

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

podpis patrona/kierownika praktyk

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

podpis wnioskodawcy

