
Załącznik do oświadczenia potwierdzającego odbycie praktyki zawodowej 

ZBIORCZE ZESTAWIENIE ODBYTEJ PRAKTYKI ZAWODOWEJ 

- przy sporządzaniu projektów/ na budowie 

L.p. 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 

1 2 3 4 5 6 

1 Nazwa zadania/obiektu 

dla praktyki wykonawczej – jest to nazwa zadania: 
- wpisana do Dziennika budowy, 

- zgłoszona do organu administracji architektoniczno-

budowlanej (dotyczy obiektów realizowanych „na 
zgłoszenie”); 

Dla praktyki projektowej: 

- tytuł projektu. 

Charakterystyczne parametry techniczne bądź użytkowe 

danego obiektu, odpowiednie do wnioskowanej 

specjalności 

W przypadku obiektów kubaturowych najpierw należy 

podać charakterystyczne parametry techniczne tych 

obiektów (tak jak dla specjalności konstrukcyjno-
budowlanej) a następnie przedstawić charakterystyczne 

parametry techniczne odpowiednie do wnioskowanej 

specjalności uprawnień budowlanych.  
Dla specjalności konstrukcyjno-budowlanej opis j.w. 

należy uzupełnić o charakterystykę techniczną 

realizowanych elementów obiektu.  
Przedstawiony opis powinien pozwolić zespołowi 

oceniającemu praktykę na dokonanie właściwej oceny tej 

praktyki, a zatem nie może to być opis lakoniczny. 
Nie może to być podanie wyłącznie nazwy obiektu – w 

przypadku takich wniosków Komisja, w trybie 

postanowienia, będzie żądała dokonania uzupełnienia 

zbiorczego zestawienia praktyki tak, aby była ona opisana 

zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia w sprawie 

przygotowania zawodowego ….z dnia 29.04.2019 r. 

 

 Jako tydzień 

praktyki 
zawodowej 

należy rozumieć 

40 godzin 
praktyki 

zawodowej 

/tydzień 
Przykładowo: 

20 h/tydzień 

powinno być 
wpisane jako 

½ tygodnia 

 

Forma odbywania praktyki- należy wpisać, czy była to umowa o pracę, 

umowa zlecenie, umowa o dzieło czy własna działalność gospodarcza. 
- Dla umowy o pracę należy podać wymiar etatu. 

- W przypadku umowy zlecenia lub umowy o dzieło – należy podać ilość 

godzin pracy /tydzień i odpowiadający temu wymiar etatu. W treści zawartej 
umowy powinna być wpisana ilość godzin pracy / tydzień oraz okres, na który 

została zawarta umowa. 

- W przypadku własnej działalności gospodarczej - należy posiadać umowę, 
z której wynika, że osoba odbywająca praktykę zawodową pracowała jako 

podwykonawca firmy wykonawczej (praktyka wykonawcza) lub jako 

podwykonawca firmy projektowej (praktyka projektowa). W treści zawartej 
umowy powinna być wpisana ilość godzin pracy / tydzień oraz okres, na który 

została zawarta umowa. 

Pełniona funkcja techniczna 

Należy podać nazwę stanowiska zgodnie z zawartą umową (j.w.). Praktyka 

musi polegać na: 

- Pełnieniu funkcji technicznej na budowie (należy przez to rozumieć 
kierowanie pracą podległej grupy pracowników realizujących roboty 

budowlane); 

- bezpośrednim uczestnictwie w pracach projektowych (ten udział powinien 
być możliwy do zweryfikowania – t.j. nazwisko osoby ubiegającej się o 

nadanie uprawnień budowlanych powinno być wpisane do składu zespołu 

opracowującego projekt- na stronie tytułowej lub w tabeli na rysunkach). 

Charakter wykonywanych czynności 

W tym punkcie należy zamieścić wykaz czynności wykonywanych podczas 

odbywania praktyki zawodowej. W kolumnie 2 powinna być przedstawiona 
charakterystyka obiektu, a w tej kolumnie (5) – należy wskazać przy realizacji 

jakich elementów obiektu brał czynny udział wnioskodawca lub jakie elementy 

projektu zostały przez niego wykonane. 

projektant/kierownik 

budowy/kierownik robót- osoba 
nadzorująca praktykę musi pełnić 

funkcję: 

- kierownika budowy lub 
kierownika robót – w przypadku 

praktyki wykonawczej; 

- projektanta projektu 
wymienionego w zestawieniu 

praktyki– w przypadku praktyki 

projektowej. 
Nie mogą to być żadne inne funkcje 

takie jak np. Kierownik Projektu, 

Kierownik Kontraktu, koordynator 
projektu, inspektor nadzoru, 

sprawdzający projekt, asystent 

kierownika budowy 

 

 


