
............................................................   ........................................................ 
                                (imię i nazwisko)                (miejscowość i data) 

 

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

............................................................ 
           (adres zamieszkania z kodem pocztowym) 

 

............................................................ 
             (telefon kontaktowy) 

 

 

 

WIELKOPOLSKI 

WOJEWÓDZKI INSPEKTOR 

NADZORU BUDOWLANEGO 

 

 

WNIOSEK 

o wydanie zaświadczenia o odbyciu praktyki zawodowej przy projektowaniu / budowie* 

obiektów budowlanych usytuowanych na terenach zamkniętych 

 

 Ubiegając się o nadanie uprawnień budowlanych w specjalności ………………..... 

…………………………………………………………………………………………………... 

(bez ograniczeń / w ograniczonym zakresie)* wnoszę o wydanie na podstawie § 3 ust. 7 pkt 2 

rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 roku w sprawie 

samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1278) 

zaświadczenia o odbyciu praktyki zawodowej przy projektowaniu / budowie* obiektów 

usytuowanych na terenach zamkniętych w okresie od ......................... do ......................... 

 

 

 

       ........................................................ 
              (czytelny podpis wnioskodawcy) 

 

 

 

Do wniosku załączam: 

1. Kserokopię dokumentu poświadczającego posiadane wykształcenie (np. kserokopia dyplomu ukończenia studiów) 

2. Kserokopię dowodu osobistego. 

3. Zaświadczenie z zakładu pracy o zatrudnieniu w okresie odbywania praktyki z określeniem zajmowanego 

stanowiska, miejsca praktyki oraz wskazaniem opiekuna praktyki zawodowej. 

4. Oświadczenie opiekuna o odbyciu praktyki wraz z ogólną oceną z teoretycznej i praktycznej wiedzy z zakresu 

specjalności. 

5. Kserokopię uprawnień i zaświadczenie o przynależności do izby samorządu zawodowego opiekuna praktyk. 



6. Zbiorcze zestawienie odbytej praktyki zawodowej wg obiektów. 

7. Poświadczenie wniesienia opłaty skarbowej w wysokości 17,- PLN, zgodnie z ustawą o opłacie skarbowej  

z dn. 16.11.2006 r. (t.j.: Dz. U. z 2014 r. poz. 1628) oraz rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 28 września 

2007 r. Opłatę skarbową można wnieść na rachunek bankowy Urzędu Miasta Poznania.  

Dane do przelewu: 

Urząd Miasta Poznania Wydział Finansowy 

Oddział Pozostałych Dochodów Podatkowych i Niepodatkowych  

61-706 Poznań 

ul. Libelta 16/20, 

PKO Bank Polski S.A. Nr 94 1020 4027 0000 1602 1262 0763 

 

 

 

 

* NIEPOTRZEBNE SKREŚLIĆ 

 

 

Pouczenie 

Po złożeniu kompletnego wniosku wraz z załącznikami, po ich analizie przez Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru 

Budowlanego zostanie wydane zaświadczenie o odbyciu praktyki zawodowej przez wnioskodawcę. Wielkopolski 

Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego może również odmówić wydania w/w zaświadczenia w przypadku 

uzasadnionych wątpliwości lub niekompletnych dokumentów określonych jako załączniki do wniosku. 


