DOKUMENTY WYMAGANE PRZY SKŁADANIU WNIOSKU O NADANIE UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH W
SPECJALNOŚ CI ARCHITEKTONICZNEJ

Przed przystąpieniem do dokumentowania praktyki należy zapoznać się z całością regulaminu :
Załącznik do uchwały nr O-38-IV-2014 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 16 października 2014 r. tekst jednolity, ze zm.
O-42-IV-2016

REGULAMIN POSTĘPOWANIA KWALIFIKACYJNEGO W SPRAWACH NADAWANIA UPRAWNIEŃ
BUDOWLANYCH W SPECJALNOŚCI ARCHITEKTONICZNEJ
0wniosek o nadanie uprawnień budowlanych
wniosek o ponowne przystąpienie do egzaminu
kopię dowodu tożsamości, potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez przyjmującego wniosek pracownika biura OIA RP
dokument z USC- przy zmianie nazwiska
odpis dyplomu
suplement do dyplomu albo wypis z przebiegu studiów potwierdzony przez kierownika podstawowej jednostki organizacyjnej uczelni;
życiorys zawodowy
Dokumentowanie
p0raktyki odbywa się
za pomocą

zaświadczenie o odbyciu praktyki zawodowej przed dniem 1 stycznia 1995 r.
zaświadczenie potwierdzające odbycie praktyki zawodowej wydane przez właściwego wojewódzkiego inspektora nadzoru budowlanego, z
wyszczególnieniem okresu odbywania praktyki zawodowej z podaniem terminów rozpoczęcia i ukończenia praktyki, z zakresu danej
specjalności
dokumentu wydanego przez kierownika jednostki, w której odbywała się praktyka zawodowa- (także praktyka zagraniczna)
książka praktyki zawodowej
oświadczenie potwierdzające odbycie praktyki wraz z zestawieniem

zestawienie praktyki / zestawienie graficzne
praca/prace projektowe wykonane w ramach odbytej praktyki zawodowej, (max 3) wg
(Fragment REGULAMINU (z dnia 16 października 2014 r.) postępowania kwalifikacyjnego w sprawach nadawania uprawnień budowlanych w specjalności architektonicznej)
- Za pracę projektową, o której mowa w ust. 4 pkt 4) uznaje się poświadczone za zgodność z oryginałem, przez kierownika/patrona praktyk, kopie części
architektonicznej projektu budowlanego, w wykonaniu których uczestniczyła osoba ubiegająca się o nadanie uprawnień budowlanych w specjalności architektonicznej.
- Prace projektowe, o których mowa w ust. 4 pkt 4) kandydat składa w formie papierowej.
- Dokumenty, o których mowa w ust. 4 stanowią integralną część wniosku.
oświadczenie w sprawie prawdziwości adresu
oświadczenie w sprawie przetwarzania danych osobowych
formularz osobowy
decyzję o nadaniu uprawnień budowlanych – jeśli osoba posiada inne uprawnienia budowlane niż objęte wnioskiem
dowód wpłaty I raty (za postępowanie weryfikacyjne) ,
dowód wpłaty II raty (za postępowanie egzaminacyjne wpłaty dokonujemy najpóźniej na 14 dni przed egzaminem)
Wielkopolska Okręgowa Izba Architektów Rzeczpospolitej Polskiej Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna
61-772 Poznań, Stary Rynek 56
Nr Konta 71 1020 4027 0000 1202 0033 5935

OD 1 marca 2018r.
UPRAWNIENIA DO PROJEKTOWANIA I KIEROWANIA ROBOTAMI BUDOWLANYMI I, II rata- 1405zł
Ponowne przeprowadzenie egzaminu ustnego
II rata- 810zł
UPRAWNIENIA DO PROJEKTOWANIA
I, II rata - 935zł
Ponowne przeprowadzenie egzaminu ustnego
II rata- 555zł
UPRAWNIENIA DO KIEROWANIA ROBOTAMI
I, II rata - 935zł
Ponowne przeprowadzenie egzaminu ustnego
II rata- 555zł

Fragment
§5. 3. Praktyka zawodowa przy projektowaniu powinna polegać na bezpośrednim i zgodnym z regulacjami wewnętrznymi Izby
Architektów RP uczestnictwie w pracach projektowych przy sporządzaniu projektów budowlanych oraz spełniać pozostałe
wymogi rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju. Między innymi, jako praktykę projektową zalicza się czynności
polegające na: wykonaniu inwentaryzacji, udziale w projektowaniu koncepcji architektonicznej lub wykonaniu innych opracowań
projektowych poprzedzających projekt budowlany – pod warunkiem, że czynności te bezpośrednio związane są z wykonywaniem
na ich podstawie praktyki przy sporządzaniu projektu budowlanego i nie przekraczają łącznie 20 procent czasu odbytej praktyki.
Różnorodność tematyczna, stopień złożoności opracowań projektowych oraz zakres wykonywanych czynności decydują o
uznaniu praktyki za odpowiednią.
§5. 4. Praktyka zawodowa na budowie powinna polegać na pełnieniu funkcji technicznej przy wykonywaniu robót budowlanych o
różnorodnym charakterze, pozwalających na zapoznanie się z możliwie pełnym cyklem realizacji inwestycji oraz warunkami
bezpieczeństwa i higieny pracy w budownictwie, w szczególności przy wznoszeniu budynku lub jego części oraz powinna
spełniać pozostałe wymogi rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju. Praktykę na budowie, polegającą na funkcji
technicznej związanej z kierowaniem procesami budowlanymi, może nadzorować kierujący praktyką kierownik budowy lub
kierownik robot budowlanych, posiadający odpowiednie uprawnienia budowlane.
§5. 5. Do praktyki zawodowej na budowie zalicza się:
1) wykonywanie czynności inspekcyjno-kontrolnych w organach nadzoru budowlanego;
2) pracę w organach administracji rządowej albo jednostek samorządu terytorialnego, realizujących zadania zarządcy drogi
publicznej, polegającą na wykonywaniu czynności na terenie budowy i obejmującą konieczność fachowej oceny zjawisk lub
samodzielnego rozwiązywania zagadnień architektonicznych oraz techniczno-organizacyjnych;
3) pracę u zarządcy infrastruktury kolejowej lub w podmiocie odpowiedzialnym za utrzymanie infrastruktury kolejowej we
właściwym stanie technicznym działającym na zlecenie zarządcy infrastruktury kolejowej, polegającą na wykonywaniu
czynności na terenie budowy lub czynności inspekcyjno-kontrolnych i obejmującą konieczność fachowej oceny zjawisk, stanu
technicznego budowli i urządzeń budowlanych lub samodzielnego rozwiązywania zagadnień architektonicznych oraz
techniczno-organizacyjnych.
§5. 6. Dwa lata pracy przy wykonywaniu czynności, o których mowa w ust. 5, uznaje się za rok praktyki zawodowej na budowie.
§5. 7. Praktyka zawodowa, o której mowa w ust. 3,4 i 5 wymaga potwierdzenia przez osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia
budowlane i wpisaną na listę czynnych członków samorządu zawodowego architektów lub inżynierów budownictwa przez cały
okres trwania praktyki zawodowej. Przez odpowiednie uprawnienia budowlane należy rozumieć uprawnienia odpowiadające

swym rodzajem i zakresem uprawnieniom, o nadanie których ubiega się wnioskodawca w postępowaniu kwalifikacyjnym,
z zastrzeżeniem, iż osoba potwierdzająca fakt odbycia praktyki projektowej powinna posiadać uprawnienia w specjalności
architektonicznej, natomiast osoba potwierdzająca fakt odbycia praktyki na budowie – uprawnienia w specjalności
architektonicznej lub konstrukcyjno-budowlanej.
§5. 8. Praktyka zawodowa w projektowaniu oraz praktyka zawodowa na budowie mogą odbywać się w tym samym czasie, jednak
okres, w którym trwają, nie może być krótszy niż przewiduje ustawa Prawo Budowlane dla każdego rodzaju i zakresu uprawnień
budowlanych, z zastrzeżeniem ust. 6.
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.

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalności architektonicznej do:
projektowania i kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczeń

nr akt …/PWbo/WP-OKK/2…
projektowania bez ograniczeń
nr akt …/Pbo/WP-OKK/2…

Powyższe uprawnienia budowlane upoważniają do
wykonywania samodzielnej funkcji technicznej w
budownictwie, obejmującej:
a projektowanie, sprawdzanie projektów architektoniczno-budowlanych i sprawowanie
nadzoru autorskiego,
b) kierowane budową lub innymi robotami budowlanymi,
c) kierowane wytwarzaniem konstrukcyjnych elementów budowlanych oraz nadzór i
kontrolę techniczną wytwarzania tych elementów,
d) wykonywanie nadzoru inwestorskiego, oraz
e) sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektów budowlanych.
a) projektowanie, sprawdzanie projektów architektonicznobudowlanych i sprawowanie nadzoru autorskiego, oraz
b) sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektów budowlanych.

Bez ograniczeń
kierowania robotami budowlanymi bez
ograniczeń
nr akt …/Wbo/WP-OKK/2…
projektowania i kierowania robotami
budowlanymi w ograniczonym zakresie

nr akt …/PWo/WP-OKK/2…
W ograniczonym
zakresie
projektowania w ograniczonym zakresie
nr akt …/Po/WP-OKK/2…
kierowania robotami budowlanymi w
ograniczonym zakresie
nr akt …/Wo/WP-OKK/2…

OPRACOWANIE: arch. Katarzyna Kaszub asystent WP-OKK OIA RP

a) kierowanie budową lub innymi robotami budowlanymi;
b) kierowane wytwarzaniem konstrukcyjnych elementów budowlanych oraz nadzór i
kontrolę techniczną wytwarzania tych elementów,
b) wykonywanie nadzoru inwestorskiego, oraz
c) sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektów budowlanych.
a) projektowanie, sprawdzanie projektów budowlanych obiektów budowlanych o
kubaturze do 1 000 m³ w zabudowie zagrodowej lub na terenie zabudowy zagrodowej i
sprawowanie nadzoru autorskiego na budowie tych obiektów budowlanych,
b) kierowanie budową lub innymi robotami budowlanymi przy realizacji ww. obiektów
budowlanych,
c) kierowane wytwarzaniem konstrukcyjnych elementów budowlanych oraz nadzór i
kontrolę techniczną wytwarzania tych elementów w odniesieniu do realizacji ww.
obiektów budowlanych,
d) wykonywanie nadzoru inwestorskiego przy realizacji ww. obiektów budowlanych;
e) sprawowanie kontroli technicznej utrzymania ww. obiektów budowlanych;
a) projektowanie oraz sprawdzania projektów budowlanych obiektów budowlanych o
kubaturze do 1 000 m³ w zabudowie zagrodowej lub na terenie zabudowy zagrodowej i
sprawowanie nadzoru autorskiego na budowie tych obiektów, oraz
b) sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektów budowlanych.
a) kierowanie budową lub innymi robotami budowlanymi przy realizacji obiektów
budowlanych o kubaturze do 1 000 m³ w zabudowie zagrodowej lub na terenie zabudowy
zagrodowej,
b) kierowane wytwarzaniem konstrukcyjnych elementów budowlanych oraz nadzór i
kontrolę techniczną wytwarzania tych elementów w odniesieniu do realizacji ww.
obiektów budowlanych,
c) wykonywanie nadzoru inwestorskiego na budowie przy realizacji ww. obiektów
budowlanych;
d) sprawowanie kontroli technicznej utrzymania ww. obiektów budowlanych;

