
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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1. Nazwa zadania/obiektu 
2. Określić rodzaj obiektu (w przypadku instalacji i sieci 

wymienić ich wykonywane rodzaje) 
3. Określić przeznaczenie obiektu  
4. Określić konstrukcję obiektu  
5. Podać powierzchną całkowitą oraz inne charakterystyczne 

parametry techniczne bądź użytkowe obiektu, odpowiednie 
do wnioskowanej specjalności uprawnień budowlanych (w 
przypadku instalacji i sieci podać ich charakterystyczne 
parametry techniczne oraz dla instalacji – kubaturę 
budynku, dla sieci – ich długości) 

6. Adres inwestycji. 
7. Nazwa inwestora. 
8. Imię i nazwisko projektanta (praktyka projektowa) lub 

kierownika budowy/kierownika robót (praktyka na 
budowie). 

9. W przypadku praktyki na budowie - numer decyzji 
o pozwoleniu na budowę lub datę dokonania zgłoszenia.  
 

Osobno dla 
każdego z zadań  
należy określić 
dwie daty: 
od dd/mm/rrrr 
do dd/mm/rrrr 
 

Osobno dla każdego z 
zadań  
należy wpisać uznaną 
przez kierującego 
praktyką łączną ilość 
tygodni praktyki, 
(kierujący praktyką 
winien uwzględnić 
wymiar czasu pracy) 

Osobno dla każdego z zadań  
1. Wymiar czasu pracy określony przez 

kierującego praktyką (cały etat, jaka część 
etatu),  

2. Forma umowy (o pracę, zlecenie, o dzieło, inna 
forma dopuszczona przez prawo za wyjątkiem 
wolontariatu) 

3. Wymienić funkcję techniczną (np. asystent 
projektanta, inżynier budowy, majster budowy, 
majster robót) 

3. Charakter wykonywanych czynności - należy 
opisać czynności na budowie lub przy 
projektowaniu (charakter czynności winien 
polegać na kierowaniu budową, robotami 
budowlanymi lub projektowaniu – 
wykonywanych pod nadzorem składającej 
oświadczenie osoby kierującej praktyką)  

Osobno dla każdego 
z zadań  
1. Imię i nazwisko 
2. Numer uprawnień 
3. Funkcja osoby 

kierującej praktyką 
na obiekcie 

4. Podpis składającej 
oświadczenie osoby 
kierującej praktyką 

 

 


