
                                                              Spis dokumentów 
wymaganych przy składaniu wniosku o nadanie uprawnień  

( w czasie pandemii wnioski składamy elektronicznie ) 

 

 Skan  
przesłać na adres 

do pobrania 
na stronie http://wielkopolska.iarp.pl/ 
w zakładce     Komisja Kwalifikacyjna 

1. wniosek o nadanie uprawnień budowlanych                wpokk@izbaarchitektow.pl  do pobrania 

1a. wniosek o ponowne przystąpienie do egzaminu 
(w przypadku egzaminu powtórnego) 

wpokk@izbaarchitektow.pl  do pobrania 

2. przy zmianie nazwiska – kopia dokumentu z USC  wpokk@izbaarchitektow.pl  Oryginał do okazania 

3. odpis dyplomu/ów wpokk@izbaarchitektow.pl  Oryginał do okazania 

4. suplement do dyplomu/ów  albo wypis  z 
przebiegu studiów potwierdzony przez 
kierownika podstawowej jednostki 
organizacyjnej uczelni; 

dostarczyć oryginały Przy składaniu wniosku skan pierwszej 
strony 

5. życiorys zawodowy wpokk@izbaarchitektow.pl   

6. Udokumentowana praktyka zawodowa dostarczyć oryginały Przy składaniu wniosku skan pierwszej 
strony 

Dokumentowanie praktyki  
odbywa się za pomocą : 

zaświadczenia o odbyciu praktyki zawodowej przed dniem 1 stycznia 
1995 r. 

zaświadczenia potwierdzającego 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- (praktyka zagraniczna)         oryginał + 
tłumaczenie przysięgłe 

Zarejestrowanej  książki praktyki zawodowej  (w latach 2002-2014) 

do pobrania na stronie 
http://wielkopolska.iarp.pl/ 
w zakładce Komisja Kwalifikacyjna 

Praktyka dokumentowana od września 2014 r. 
a) zbiorczych zestawień odbytej praktyki zawodowej;  
b) oświadczeń opiekuna/ów praktyk potwierdzających odbycie 
praktyki zawodowej udokumentowanych za pomocą zbiorczych 
zestawień; 
c) Kopii uprawnień opiekuna/patrona praktyki oraz zaświadczenie o 
przynależność do samorządu zawodowego z okresu dokumentowanej 
praktyki 

7. zestawienie graficzne wpokk@izbaarchitektow.pl  do pobrania 

8. Do 3 prac projektowych wykonanych w 

ramach odbytej praktyki zawodowej 

dostarczyć oryginały 

 

Przy składaniu wniosku skan pierwszej 

strony 

9. oświadczenie w sprawie prawdziwości adresu wpokk@izbaarchitektow.pl  do pobrania 

10. oświadczenie w sprawie przetwarzania danych 
osobowych 

wpokk@izbaarchitektow.pl  do pobrania 

11.  formularz osobowy wpokk@izbaarchitektow.pl  do pobrania 

12. decyzję o nadaniu uprawnień budowlanych – 
jeśli osoba posiada uprawnienia budowlane  
inne niż objęte wnioskiem 

wpokk@izbaarchitektow.pl  Oryginał do okazania 

13. dowód wpłaty I raty   (za postępowanie 
weryfikacyjne)   

wpokk@izbaarchitektow.pl 
 
Wielkopolska Okręgowa Izba Architektów Rzeczpospolitej Polskiej 
Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna 
61-772 Poznań, Stary Rynek 56  

Nr Konta 71 1020 4027 0000 1202 0033 5935  
Tytuł wpłaty: egzamin I / II   rata  KWOTA ……                                                                                        

wpłaty za postępowanie kwalifikacyjne  
(I , II rata) dokonujemy na konto: 
 

Wysokość opłat  obowiązująca od 23 lutego 2022 r.    I  rata (weryfikacja), II rata (egzamin)  Uchwała O-08-V-2022         

UPRAWNIENIA DO PROJEKTOWANIA I KIEROWANIA ROBOTAMI BUDOWLANYMI                              
                                                                                                   I , II rata - 1 860 zł 

Ponowne przeprowadzenie egzaminu ustnego                           II rata - 1 070 zł 

za postępowanie egzaminacyjne,  
wpłatę II raty dokonujemy najpóźniej na 
14 dni przed egzaminem 

UPRAWNIENIA DO PROJEKTOWANIA                                                                                

                                                                                                   I, II rata  -1 240 zł 

Ponowne przeprowadzenie egzaminu ustnego                           II rata  -  730 zł 

UPRAWNIENIA DO KIEROWANIA ROBOTAMI                                                                                         

                                                                                                      I, II rata  -1 240 zł 

Ponowne przeprowadzenie egzaminu ustnego                           II rata  -  730 zł 

14. dowód wpłaty  OPŁATA SKARBOWA 

za wydanie decyzji o nadaniu lub odmowie 
nadania uprawnień      

KWOTA  - 10 zł 
Wydział Finansowy Urzędu Miasta Poznania  

PKO Bank Polski S.A.  nr 94 1020 4027 0000 1602 1262 0763 
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