
 

 

Załącznik nr 1 

OŚWIADCZENIE POTWIERDZAJĄCE ODBYCIE PRAKTYKI ZAWODOWEJ 

 

Ja, niżej podpisany(-na), 

.................................................................................................................................................................... 

 (imię/imiona i nazwisko) 

zamieszkały(-ła) 

.................................................................................................................................................................... 

 (adres do korespondencji) 

 

legitymujący(-ca) się dowodem osobistym ................................................................................................ 

                                                                                                                                (seria i numer) 

 

lub innym dokumentem potwierdzającym tożsamość*............................................................................... 

                                                                                                                                 (rodzaj i numer dokumentu) 

 

pełniący(-ca) samodzielną funkcję techniczną projektanta/kierownika budowy/kierownika robót* 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

 (nazwa obiektu budowlanego/rodzaj robót budowlanych) 

oświadczam, że: 

1) Pan/Pani ..................................................................... ubiegający(-ca) się o uprawnienia budowlane 

                                         (imię/imiona i nazwisko) 

 

.................................................................................................................................................................... 

                      (specjalność i zakres uprawnień budowlanych, o które dana osoba się ubiega) 

 

legitymujący(-ca) się dowodem osobistym nr ............................................................................................ 

 (seria i numer) 

lub innym dokumentem potwierdzającym tożsamość* ............................................................................., 

                                                                                                        (rodzaj i numer dokumentu) 

 

uczestniczył(a) w pracach projektowych lub pełnił(a) funkcję techniczną na budowie zgodnie ze zbiorczym 

zestawieniem odbytej praktyki zawodowej stanowiącym załącznik do niniejszego oświadczenia; 

 

 



 

 

2) posiadam uprawnienia budowlane 

.......................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................... 

                                                       (specjalność i zakres posiadanych uprawnień budowlanych) 

 

nr .............................. z dnia ............................ wydane przez ...................................................................; 

3) jestem członkiem …….……………................................................................. Okręgowej Izby                                   

(nazwa właściwej okręgowej izby) 

 

Architektów/Inżynierów Budownictwa w ........................................................ o numerze ewidencyjnym  

 

.................................................... i posiadam wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej. 

 

Jednocześnie oświadczam, że niniejsza praktyka była odbywana pod moim patronatem, zgodnie  

z art. 14 ust. 4b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333, z późn. zm.): 

tak/nie* 

 

Świadomy odpowiedzialności karnej za podanie w niniejszym oświadczeniu nieprawdy, zgodnie  

z art. 233 Kodeksu karnego, potwierdzam własnoręcznym podpisem prawdziwość danych zamieszczonych 

powyżej. 

 ................................................................................... 

 (miejscowość, data i podpis składającego oświadczenie) 

 

 

 

 

 

 

  

Załączniki: 

1) zbiorcze zestawienie odbytej praktyki zawodowej; 

2) decyzja w sprawie nadania uprawnień budowlanych do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej w 

budownictwie; 

3)  zaświadczenie o wpisie na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego. 

 

* Niepotrzebne skreślić. 



 

 

 

Załącznik do oświadczenia potwierdzającego odbycie praktyki zawodowej 

 

ZBIORCZE ZESTAWIENIE ODBYTEJ PRAKTYKI ZAWODOWEJ 

- przy sporządzaniu projektów/na budowie 

 

Lp. 

 

 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 (np. etat, część 

etatu, umowa: zlecenie,  

o dzieło, inna). Pełniona 

funkcja techniczna (przy 

projektowaniu lub na 

budowie) odbywającego 

praktykę (charakter 

wykonywanych czynności) 

 

 Imię i nazwisko osoby 

kierującej praktyką (pieczęć  

z numerem uprawnień 

budowlanych). Funkcja osoby 

kierującej praktyką pełniona na 

obiekcie 

(projektant/kierownik 

budowy/kierownik robót). 

Podpis 
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