
INSTRUKCJA SKŁADANIA WNIOSKÓW DLA OSÓB UBIEGAJĄCYCH 
SIĘ O NADANIE UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH 

Podstawa prawna: 
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane - (Dz.U.2020r., poz. 1333, ze zm.: 

Dz.U.2020r., poz. 471 i Dz.U.2021r., poz. 11, 234 i 282) 

2. Rozporządzenie Ministra Inwestycji I Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019r. w sprawie 
przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych  

 w budownictwie - Poz. 831 



Wejdź na portal internetowy Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa:  

www.slk.piib.org.pl 

Przejdź dalej wybierając kategorię DLA KANDYDATÓW 



Wybierz opcję Egzamin na Uprawnienia Budowlane, a następnie Egzamin na 
Uprawnienia Budowlane - Składanie wniosków  

 



Kliknij w odnośnik „Rejestracja elektroniczna już dostępna TUTAJ” 

 



Zostaniemy przekierowani na portal Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, teraz 
należy dokonać rejestracji dla kandydatów 

 



Załóż konto na portalu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa 



Po zalogowaniu wybierz opcję umów spotkanie w OKK, a później zarejestruj się             
w systemie 



Następnie wypełnij formularze danych osobowych i wybierz termin złożenia 
dokumentów  



Wykaz dokumentów dla osób podlegających weryfikacji: 
 

1. Wniosek o nadanie uprawnień budowlanych 
 

Wzór wniosku pobieramy z portalu Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa:  
www.slk.piib.org.pl → DLA KANDYDATÓW → Egzamin na Uprawnienia Budowlane → 
Egzamin na Uprawnienia Budowlane - druki  
 



Jan Kowalski 

40-000 Katowice 
ul. Kwiatowa 1 

Katowice       1.01.2022 

500 111 222 

jan.kowalski@gmail.com 

konstrukcyjno-budowalnej 

Przykład wypełnienia wniosku 

7. Dokument potwierdzający zmianę 
nazwiska (w przypadku gdy nastąpiła 

zmiana nazwiska w stosunku do danych 
zawartych na dyplomie)  



Wykaz dokumentów dla osób podlegających weryfikacji: 
 

2. Odpis dyplomu magistra inżyniera/ inżyniera/ technika/ mistrza/ dyplomu 
potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie nauczanym na poziomie 
technika (oryginał, lub kopię potwierdzoną notarialnie bądź przez organ je wydający). 

 
 
3. Suplement do dyplomu ukończenia studiów wyższych/ wypis z przebiegu studiów 

potwierdzony przez kierownika podstawowej jednostki organizacyjnej uczelni 
(oryginał, lub kopia potwierdzona notarialnie bądź przez organ je wydający). 
 

(W przypadku posiadania tytułu I i II stopnia należy złożyć dyplomy wraz z suplementami    
z I i II stopnia studiów.) 
 
 
 



Wykaz dokumentów dla osób podlegających weryfikacji: 
 

4. Oświadczenie / zaświadczenie / książka praktyki zawodowej / dokument 
potwierdzający odbycie praktyki zawodowej. 

 
 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INWESTYCJII ROZWOJU  
 z dnia 29 KWIETNIA 2019r.               

w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji 
technicznych w budownictwie: 

§ 2  
7. Dokumentem potwierdzającym odbycie: 
1) praktyki zawodowej oraz praktyki, o której mowa wart. 14 ust.4a i4b ustawy z dnia 7 
lipca 1994r. – Prawo budowlane, jest oświadczenie, którego wzór określa załącznik nr 1 do 
rozporządzenia; 
 



2) praktyki zawodowej przy projektowaniu lub budowie obiektów budowlanych 
usytuowanych na terenach zamkniętych w jednostce organizacyjnej podległej 
Ministrowi Obrony Narodowej, ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych albo 
Szefowi Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego jest zaświadczenie wydane przez 
właściwego wojewódzkiego inspektora nadzoru budowlanego, z wyszczególnieniem 
okresu odbywania praktyki zawodowej, ze wskazaniem terminów rozpoczęcia  
i ukończenia praktyki z zakresu danej specjalności. 
8. Dokumentem potwierdzającym odbycie praktyki zawodowej przed dniem 1 stycznia 
1995r. jest zaświadczenie wydane przez jednostkę, w której była odbywana ta praktyka. 
9. Dokumentem potwierdzającym odbycie praktyki zawodowej w okresie od dnia 1 
stycznia 1995r. do dnia 25 września 2014r. jest książka praktyki zawodowej zawierająca 
wpisy potwierdzone przez osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia budowlane, 
pod kierownictwem której była odbywana ta praktyka. § 3. 1. Odbycie praktyki 
zawodowej za granicą potwierdza się dokumentem wydanym przez kierownika 
jednostki, w której była odbywana praktyka zawodowa, potwierdzonym przez osobę 
posiadającą uprawnienia odpowiednie wdanym kraju, pod kierunkiem której była 
odbywana ta praktyka. 
 



SPOSÓB POTWIERDZANIA PRAKTYKI ZAWODOWEJ – od dnia 25-09-2014r. 
 
Obowiązujące przepisy nie przewidują już wydawania książek praktyk zawodowych, 
natomiast formą potwierdzania odbycia praktyki zawodowej jest „oświadczenie 
potwierdzające odbycie praktyki zawodowej” (którego wzór stanowi załącznik do w/w 
rozporządzenia). W/w rozporządzenie zawiera również drugi istotny załącznik to jest 
„zbiorcze zestawienie odbytej praktyki zawodowej” (będące załącznikiem do 
„oświadczenia potwierdzającego odbycie praktyki zawodowej”). 
 
 



Należy pamiętać, że uprawnienia osoby 
nadzorującej praktykę muszą być co najmniej takie 
same o jakie ubiega się osoba wnioskująca. To 
znaczy, że ubiegając się o uprawnienia bez 
ograniczeń osoba nadzorująca praktykę musi 
posiadać również takie uprawnienia. 

- Dla każdego obiektu budowlanego lub gdy 
nastąpiła zmiana osoby kierującej praktyką należy 
przedstawić osobne oświadczenie. Należy podać rodzaj 

robót budowlanych np.-  dla specjalności konstrukcyjno-budowlanej: 
ziemne, wykończeniowe, zbrojarskie itd.; dla specjalności sanitarnej 
– kanalizacyjne, wodociągowe, gazowe, wentylacja, klimatyzacja itp. 



- Patronem zgodnie z przepisami może być osoba 
potwierdzającą jedynie praktykę projektową. 
Bardzo częsty błąd - należy skreślić odpowiednią 
informację w oświadczeniu. 

PB 4b. „Za równorzędną z praktyką zawodową polegającą 

na bezpośrednim uczestnictwie w pracach projektowych, 

o której mowa w ust.4, uznaje się roczną praktykę przy 

sporządzaniu projektów odbytą pod patronatem osoby 

posiadającej odpowiednie uprawnienia budowlane, 

zwanej dalej „patronem”. Patronem, może być osoba, 

która posiada co najmniej 5-letnie doświadczenie 

zawodowe przy sporządzaniu projektów w ramach 

posiadanych uprawnień budowlanych” 



W kolumnie nazwa zadania lub obiektu należy podać następujące wymagane dane: 
 1. Nazwa zadania lub projektu – Dla praktyki projektowej wpisujemy dokładnie zgodnie z tytułem realizowanego projektu (np. zgodnie ze 
stroną tytułowa opisu technicznego) lub nazwę określoną w pozwoleniu na budowę/zgłoszeniu dla praktyki wykonawczej. Podane nazwy 
projektów lub inwestycji muszą się zgadzać z nazwami podawanymi w oświadczeniu kierownika praktyki zawodowej. 
2. Charakterystyczne parametry inwestycji lub zadania – Należy podać podstawowe dane realizowanego zadania oraz opisać charakterystykę 
realizowanych prac. Informacje należy wybrać i dostosować do specjalności uprawnień o jakie się ubiegamy.  
 3. Adres inwestycji oraz inwestor – Dane podajemy zgodnie z dokumentami pozwolenia na budowę lub zgłoszenia, ewentualnie opisie 
technicznym. 
4. Dane osobowe kierownika budowy lub projektanta – Podajemy dane zgodnie z dziennikiem budowy lub pozwoleniem/zgłoszeniem robót. 
Ewentualnie dane z opisu do projektu. 
5. Numer decyzji o pozwoleniu na budowę – Podajemy numer decyzji w przypadku praktyki wykonawczej. Dla praktyki projektowej opcjonalnie 
jeżeli mamy do niego dostęp lub jest taka możliwość. ŚOIIB do praktyki projektowej zalicza również praktykę przy sporządzaniu projektów 
wykonawczych 



W kolumnie czas praktyki podajemy okres czasu, którym odbywaliśmy praktykę przy danej inwestycji lub zadaniu 
projektowym. Podane daty powinny odpowiadać datom realizacji prac z dziennika budowy lub datom 
powstawania opracowywanych rysunków/ projektów. Okresy praktyk podajemy od konkretnego dnia miesiąca       
i roku. Okresy praktyk nie mogą się pokrywać. Np. praktyka projektowa realizowana na podstawie umowy o pracę 
na pełny etat nie może pokrywać się z praktyką wykonawczą w tym samym czasie. Dopuszcza się realizowanie tych 
praktyk w niepełnych wymiarach czasu, np. w 50% praktyka wykonawcza i w 50% praktyka projektowa.  



W kolumnie łączna ilość tygodni podajemy realną ilość tygodni odbywanej praktyki zawodowej. Powinna ona być mniejsza niż ilość 
tygodni jaka wynika z dat podanych w kolumnie nr 3 „czas praktyki od-do” z uwzględnieniem formy odbywania praktyki ( np. praktyka 
na pół etatu to 50 % wymaganego czasu praktyki). 
Do okresów praktyki zalicza się jedynie czynności związane z bezpośrednim nadzorowaniem robót lub przy projektowaniu.  
Odliczyć należy okresy przerw w odbywaniu praktyki (np. ze względu na warunki pogodowe, choroby, urlopy itp.).  
Jeżeli wykonywane były podczas praktyki czynności niezwiązane z zakresem uprawnień o jakie się ubiegamy ( przykładowo 
kosztorysowanie, ofertowanie itp.) to również takie okresy należy odliczyć. 
W kolumnie nr 4 należy zliczyć na końcu całościową ilość odbytej praktyki zawodowej i podać zsumowany okres  
w miesiącach. 



Forma odbywania praktyki to w skrócie rodzaj umowy na podstawie której praktyka jest odbywana. Podajemy więc tutaj: umowa o pracę, 
zlecenie, dzieło lub umowa o praktykę itp. Jeżeli pracujemy w niepełnym wymiarze należy podać część etatu lub liczbę godzin (dla umów 
innych niż etat 40h to jeden tydzień praktyki). 
Pełniona funkcja techniczna – podajemy funkcję, która powinna wynikać z umowy, na podstawie której jest odbywana praktyka zawodowa. Dla 
praktyki projektowej najczęściej będzie to asystent projektanta, a dla wykonawczej inżynier budowy lub majster budowy. Nie wpisujemy 
funkcji, które mają charakter samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie jak np. kierownik robót. 
Charakter wykonywanych czynności – tutaj powinnyśmy wymienić zakres czynności, którymi faktycznie zajmowaliśmy się w trakcie trwania 
praktyki zawodowej, a nie wszystkie które były realizowane. Czynności powinny mieć związek ze specjalnością uprawnień o jakie się ubiegamy. 
Dla uprawnień projektowych można wymienić rysunki lub opracowania, przy których wykonywaniu kandydat brał udział, obliczenia statyczno-
wytrzymałościowe konkretnych elementów, itp. Dla praktyki wykonawczej mogą to być główne działy lub zakresy wykonywanych prac przy, 
których wnioskodawca uczestniczył z ich krótką charakterystyką. 



W tej kolumnie podajemy dane osobowe kierownika praktyki zawodowej. Dla praktyki projektowej będzie to 
projektant, a dla praktyki na budowie powinien to być kierownik budowy lub robót. Funkcje opiekuna praktyki 
powinny mieć potwierdzenie w projekcie budowlanym lub dzienniku budowy. Dane podane w tej kolumnie 
powinny być zgodne z danymi podanymi w oświadczeniu kierownika praktyki zawodowej. Praktyka wykonawcza 
nie może być odbyta pod kierunkiem inspektora nadzoru inwestorskiego. Należy pamiętać, że uprawnienia osoby 
nadzorującej praktykę muszą być co najmniej takie same o jakie ubiega się osoba wnioskująca. To znaczy, że 
ubiegając się o uprawnienia bez ograniczeń osoba nadzorująca praktykę musi posiadać również takie uprawnienia.  



 
SPOSÓB POTWIERDZANIA PRAKTYKI ZAWODOWEJ ODBYTEJ  do dnia 24-09-2014r. 
 
Dla osób ubiegających się o nadanie uprawnień budowlanych, które rozpoczęły 
praktykę zawodową przed 24.09.2014 r. obowiązującym dokumentem, dla 
udokumentowania praktyki do dnia 24.09.2014 r. jest książka praktyki. 
W takim przypadku książkę praktyki dołącza się do wniosku o nadanie uprawnień 
budowlanych (…).” 
 
Dokumentowanie praktyki przez osoby, którym nie wydano książki praktyki zawodowej 
- odbytej pomiędzy 10.08.2014 r. (data utraty obowiązywania starego rozporządzenia  
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie), a wejściem w życie 
nowego rozporządzenia (tj. do dnia 24.09.2014 r.) - odbywać się będzie na ogólnych 
zasadach Kodeksu postępowania administracyjnego. 



Wykaz dokumentów dla osób podlegających weryfikacji: 
 
 

  5. Dowód uiszczenia pierwszej raty opłaty za postępowanie kwalifikacyjne.  

           Uwaga – AKTUALNE OPŁATY ZA EGZAMINY NA UPRAWNIENIA BUDOWLANE:  

         - dla odrębnych uprawnień budowlanych do projektowania lub kierowania robotami budowlanymi: 

           1) z tytułu kwalifikowania 1000 zł, 

          2) z tytułu przeprowadzenia egzaminu (pisemny+ustny) 1000 zł, 

          3) z tytułu ponownego przeprowadzenia części ustnej egzaminu 600 zł. 

        - dla łącznych uprawnień budowlanych do projektowania i  kierowania robotami budowlanymi: 

          1) z tytułu kwalifikowania  1550 zł,  

          2) z  tytułu przeprowadzenia egzaminu (pisemny+ustny) 1550 zł, 

          3) z  tytułu ponownego przeprowadzenia części ustnej egzaminu 850 zł. 

  

Numer konta: 

Śląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa 

PKO BP II O/Katowice nr 13 10202313 0000 3302 0020 3695 

prosimy o dokładne opisywanie wpłaty (przelewu) 

- Cel przelewu:  

za postępowanie kwalifikacyjne (w przypadku nowych osób) lub  

postępowanie egzaminacyjne (w przypadku poprawkowiczów) 

- Imię, Nazwisko, adres 

 



Wykaz dokumentów dla osób podlegających weryfikacji: 
 

 
6.     Formularz osobowy 

 
Wzór wniosku pobieramy z portalu Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa:  
www.slk.piib.org.pl → DLA KANDYDATÓW → Egzamin na Uprawnienia Budowlane → 
Egzamin na Uprawnienia Budowlane - druki  
 



Tylko w przypadku, gdy już posiadamy 
uprawnienia w innej specjalności 

W przypadku gdy nastąpiła zmiana 
nazwiska w stosunku do danych zawartych 

na dyplomie należy podać również 
nazwisko rodowe 



Wykaz dokumentów dla osób podlegających weryfikacji: 
 

 
7. Uprawnienia budowlane osoby potwierdzającej praktykę. 
Kserokopie uprawnień muszą być uwierzytelnione notarialnie lub potwierdzone za 
zgodność z oryginałem przez organ, który wydał dany dokument (nie dotyczy uprawnień 
wydanych przez Śląską Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa) 
 
8. Potwierdzenie przynależności opiekuna/opiekunów do Polskiej Izby Inżynierów 
Budownictwa za cały okres sprawowania opieki przez opiekuna/opiekunów (nie dotyczy 
członków Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa). 



Uprawnienia budowlane są udzielane w specjalnościach: 
1. Architektonicznej 
2. Konstrukcyjno-budowlanej 
3. Inżynieryjnej:  

a) mostowej,  
b) drogowej, 
c) kolejowej w zakresie kolejowych obiektów budowlanych,  
d) kolejowej w zakresie sterowania ruchem kolejowym, 
e) hydrotechnicznej, 
f) wyburzeniowej; 

4. Instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń: 
a) telekomunikacyjnych,  
b) cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, 
c) elektrycznych i elektroenergetycznych. 
 
 

 



Uzyskanie  uprawnień  budowlanych  wymaga: 
 

 
 Do projektowania bez 

ograniczeń 

- ukończenia studiów drugiego stopnia na kierunku odpowiednim 
dla danej specjalności, 

- odbycia rocznej praktyki przy sporządzaniu projektów, 

- odbycia rocznej praktyki na budowie; 

Do projektowania w 
ograniczonym zakresie 

- ukończenia studiów pierwszego stopnia na kierunku odpowiednim 
dla danej specjalności 

- odbycia rocznej praktyki przy sporządzaniu projektów, 

- odbycia rocznej praktyki na budowie; 

- ukończenia studiów drugiego stopnia na kierunku pokrewnym dla 
danej specjalności 

- odbycia rocznej praktyki przy sporządzaniu projektów, 

- odbycia rocznej praktyki na budowie; 

lub 
 

 
 



Uzyskanie  uprawnień  budowlanych  wymaga: 
 

 
 

Do kierowania robotami 
budowlanymi bez 

ograniczeń 

- ukończenia studiów drugiego stopnia na kierunku odpowiednim 
dla danej specjalności, 

- odbycia półtorarocznej praktyki na budowie; 

- ukończenia studiów pierwszego stopnia na kierunku odpowiednim 
dla danej specjalności, 

- odbycia trzyletniej praktyki na budowie; 

lub 
 

 
 



Uzyskanie  uprawnień  budowlanych  wymaga: 
 

 
 

Do kierowania robotami 
budowlanymi w 

ograniczonym zakresie 

- ukończenia studiów drugiego stopnia na  kierunku  pokrewnym dla  
danej specjalności lub pierwszego stopnia na kierunku odpowiednim 

dla danej specjalności  

- odbycia półtorarocznej praktyki na budowie; 

- ukończenia studiów pierwszego stopnia na  kierunku  pokrewnym 
dla  danej specjalności, 

- odbycia trzyletniej praktyki na budowie; 

- posiadania tytułu zawodowego technika lub mistrza albo dyplomu 
zawodowego albo dyplomu potwierdzającego kwalifikacje 
zawodowe, w zawodzie nauczanym na poziomie technika 

- odbycia czteroletniej praktyki na budowie 

lub 
 

 
 

lub 
 

 
 



Uzyskanie  uprawnień  budowlanych  wymaga: 
 

 
 do projektowania             

i kierowania robotami 
budowlanymi bez 

ograniczeń 

- ukończenia studiów drugiego stopnia na kierunku odpowiednim dla 
danej specjalności,  

- odbycia rocznej praktyki przy sporządzaniu projektów, 

- odbycia półtorarocznej praktyki na budowie; 

do projektowania             
i kierowania robotami 

budowlanymi w 
ograniczonym zakresie 

- ukończenia studiów pierwszego stopnia na kierunku odpowiednim 
dla danej specjalności lub drugiego  stopnia  na  kierunku  

pokrewnym  dla  danej specjalności ,  

- odbycia rocznej praktyki przy sporządzaniu projektów, 

- odbycia półtorarocznej praktyki na budowie; 



WYKAZ KIERUNKÓW STUDIÓW ODPOWIEDNICH LUB POKREWNYCH DLA DANEJ 
SPECJALNOŚCI WG [2] 



DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ 


