Warmińsko-Mazurska
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Adres: 10-532 Olsztyn, Plac Konsulatu Polskiego 1
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Olsztyn, dnia 31 maja 2016 r.

Kompletne wnioski o nadanie uprawnień budowlanych (wraz z dokumentami)
można składać osobiście w biurze Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej W-MOIIB
(pokój nr 213) oraz przesyłać pocztą na adres:
Warmińsko – Mazurska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna
Plac Konsulatu Polskiego 1, 10-532 Olsztyn

Osoby zakwalifikowane do egzaminu otrzymają imienne zawiadomienia
o dokładnym terminie egzaminu

Komplet dokumentów winien zawierać:
1. wniosek o nadanie uprawnień;
2. odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych lub dokumentu potwierdzającego
posiadanie tytułu zawodowego technika lub mistrza lub dyplomu potwierdzającego
kwalifikacje zawodowe w zawodzie nauczanym na poziomie technika – dokumenty
należy składać w oryginale lub potwierdzone za zgodność z oryginałem przez organ,
który je wydał lub rzecznika patentowego, radcę prawnego i notariusza;
3. suplement do dyplomu albo wypis z przebiegu studiów potwierdzony przez kierownika
podstawowej jednostki organizacyjnej uczelni – dokumenty należy składać w oryginale
lub potwierdzone za zgodność z oryginałem przez organ, który je wydał lub rzecznika
patentowego, radcę prawnego i notariusza;
4. dokumenty potwierdzające odbycie praktyki zawodowej (praktykę do dnia 24.09.2014 r.
należy przedstawić w zarejestrowanej „Książce praktyki zawodowej", od 25.09.2014 r.
należy

przedstawić

zbiorcze

zestawienie

odbytej

praktyki

zawodowej

wraz z oświadczeniem potwierdzającym odbycie praktyki zawodowej;
5. tabelaryczne zestawienie prac projektowych wykonanych w ramach odbytej praktyki
zawodowej – dotyczy TYLKO osób ubiegających się nadanie uprawnień budowlanych
do projektowania bądź do projektowania i kierowania robotami budowlanymi łącznie;
6. formularz osobowy w 2 egzemplarzach;
7. dowód wpłaty za postępowanie kwalifikacyjne tytułem „postępowanie kwalifikacyjne”;

8. uprawnienia budowlane osoby kierującej praktyką zawodową i zaświadczenia
o przynależności do Izby osób kierujących praktyką zawodową (ważnych w okresie
kierowania praktyką) – uprawnienia budowlane wydane przez W-MOIIB oraz kserokopie
zaświadczeń

o

przynależności

do

W-MOIIB

nie

wymagają

uwierzytelnienia

lub potwierdzenia za zgodność z oryginałem; pozostałe decyzje o nadaniu uprawnień
bądź o stwierdzeniu przygotowania zawodowego należy składać potwierdzone
za zgodność z oryginałem przez organ, który je wydał lub rzecznika patentowego, radcę
prawnego i notariusza;
9. uzyskane dotychczas uprawnienia budowlane wnioskodawcy (kserokopia).

Wzory dokumentów opisanych wyżej są do pobrania w zakładce „uprawnienia budowlane”
http://www.wam.piib.org.pl/uprawnienia-budowlane/

UWAGA: w oświadczeniu potwierdzającym odbycie praktyki zawodowej
w przedostatnim zdaniu: „Jednocześnie oświadczam, że niniejsza praktyka odbywana
była pod moim patronatem, zgodnie z art. 14 ust. 4b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. –
Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 ze zm.): tak/nie*” należy zaznaczyć TAK,
tylko wtedy, gdy praktyka zawodowa przy sporządzaniu projektów, była odbywana
pod patronatem osoby posiadającej odpowiednie uprawnienia budowlane i co najmniej
5-letnie doświadczenie zawodowe przy sporządzaniu projektów w ramach posiadanych
uprawnień (nie jest to tożsame z posiadaniem uprawnień od co najmniej 5 lat) –

dotyczy TYLKO osób ubiegających się nadanie uprawnień budowlanych
do projektowania bądź do projektowania i kierowania robotami
budowlanymi łącznie.
Osoby, które uzyskały negatywny wynik egzaminu i zamierzają ponownie przystąpić
do egzaminu, powinny złożyć na 30 dni przed planowanym terminem egzaminu
wniosek o wyznaczenie ponownego terminu egzaminu
(dokumenty do pobrania w zakładce „uprawnienia”).

Biuro Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej W-MOIIB (pokój nr 213):
poniedziałek: 08.00 – 16.00,
wtorek – piątek: 07.00 – 15.00,
tel. 89 522 29 95;
okk@wam.piib.org.pl

