Dla osób składających wniosek o nadanie uprawnień – SPIS WYMAGANYCH DOKUMENTÓW
wniosek o nadanie uprawnień budowlanych
wniosek o ponowne przystąpienie do egzaminu
Kopia- oryginał do
wglądu
Kopia- oryginał do
wglądu
Kopia- oryginał do
wglądu
ORYGINAŁ

Możliwości
dokumentowan
ia praktyki
w zależności od
okresu jej
trwania

kopia dowodu tożsamości, potwierdzona za zgodność z oryginałem
przyjmującego wniosek pracownika biura okręgowej izby architektów RP
USC –zmiana nazwiska

przez

Odpis dyplomu
suplement do dyplomu albo wypis z przebiegu studiów potwierdzony przez kierownika
podstawowej jednostki organizacyjnej uczelni;
kopia
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
PRAKTYKA ZAGRANICZNA dokument wydany przez kierownika jednostki, w której
odbywała się praktyka zawodowaksiążka praktyki zawodowej
zbiorcze zestawienie odbytej praktyki zawodowej
oświadczenie potwierdzające odbycie praktyki wraz z zestawieniem
Kopia uprawnień opiekuna/patrona praktyki + przynależność do samorządu
zawodowego z okresu dokumentowanej praktyki
zestawienie graficzne;
praca/prace projektowe wykonane w ramach odbytej praktyki zawodowej;
(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.
zaświadczenie o przynależności kierownika/patrona praktyk do izby samorządu
zawodowego wraz z kopią decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych
patrona/kierownika praktyk;
życiorys zawodowy;
oświadczenie w sprawie prawdziwości adresu
oświadczenie w sprawie przetwarzania danych osobowych
Formularz osobowy
– jeśli osoba posiada inne uprawnienia budowlane niż objęte wnioskiem
decyzja o nadaniu uprawnień budowlanych
zaświadczenia-wypis z rejestru jeżeli praktyka w oparciu odbywana była w oparciu o
działalność własną
dowód wpłaty I raty (za postępowanie weryfikacyjne)
Opłata skarbowa

10,-

Dla osób występujących z wnioskiem o nadanie uprawnień od

1 marca 2018 r. (Uchwała O-03-IV- 2018 KRIA RP )
- do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń i w ograniczonym zakresie
opłata wynosi:
I rata(weryfikacja) ,II rata (egzamin)
1 405,- zł
Ponowne przeprowadzenie egzaminu ustnego
II rata
- 810zł
- do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń i w ograniczonym zakresie opłata wynosi
935,- zł
Ponowne przeprowadzenie egzaminu ustnego
II rata
- 555 zł
-do projektowania bez ograniczeń i w ograniczonym zakresie opłata wynosi odpowiednio
935,- zł
Ponowne przeprowadzenie egzaminu ustnego
II rata
- 555 zł

