
WZÓR WNIOSKU O PRZEPROWADZENIE POSTĘPOWANIA KWALIFIKACYJNEGO 
ORAZ O NADANIE UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH W SPECJALNOŚCI 

ARCHITEKTONICZNEJ  
__________________________________________________________________________ 

 
 

....................................                    ……….........................., dnia .......................... 

 (tytuł zawodowy/ stopień/ tytuł naukowy)               (miejscowość)                     
                               
…........................................................................... 

(imię /  imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)    

 
...................................................... 
 (PESEL)  
 
...................................................... 
 
….................................................. 
(adres miejsca zamieszkania)                                                  
 

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

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

 (nazwa i adres okręgowej komisji  kwalifikacyjnej) 
 

 
Wniosek 

Wnoszę o przeprowadzenie postępowania kwalifikacyjnego mającego na celu 
nadanie mi uprawnień budowlanych w specjalności architektonicznej do:  
- projektowania oraz kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń* 

- projektowania bez ograniczeń* 

- kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń* 

- projektowania oraz kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie* 

- projektowania w ograniczonym zakresie* 

- kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie*. 

           Oświadczam, że zapoznałem (-am) się ze stosownymi przepisami normującymi 
zasady i tryb postępowania kwalifikacyjnego oraz nadawania uprawnień budowlanych 
w specjalności architektonicznej. 

Oświadczam, że przedstawione przeze mnie informacje i dokumenty są prawdziwe, 
a odpowiedzialność za podanie informacji nieprawdziwych jest mi znana. 

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów 
ewidencyjnych, dla potrzeb przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego na uprawnienia 
budowlane w specjalności architektonicznej, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. 
o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000.) oraz Rozporządzeniem Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób 
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie 
o ochronie danych). 

 

 

 



- 2 - 

W załączeniu do wniosku składam następujące, wymagane dokumenty ⃰⃰  ⃰⃰: 
 

1. odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych;  
2. suplement do dyplomu albo wypis z przebiegu studiów potwierdzony przez 

kierownika podstawowej jednostki organizacyjnej uczelni;  
3. kserokopia dyplomu ukończenia I stopnia studiów oraz suplementu do w/w 

dyplomu – dotyczy osób studiujących w trybie dwustopniowym oraz 
ubiegających się o uprawnienia bez ograniczeń – oryginał do wglądu; 

4. oświadczenie potwierdzające odbycie praktyki wraz z zestawieniem; 
5. zaświadczenie potwierdzające odbycie praktyki zawodowej wydane przez 

właściwego wojewódzkiego inspektora nadzoru budowlanego, 
z wyszczególnieniem okresu odbywania praktyki zawodowej z podaniem 
terminów rozpoczęcia i ukończenia praktyki, z zakresu danej specjalności; 

6. dokument wydany przez kierownika jednostki, w której odbywała się 
praktyka zawodowa za granicą; 

7. książka praktyki zawodowej; 
8. zaświadczenie o odbyciu praktyki zawodowej przed dniem 1 stycznia 

1995 r.; 
9. praca/prace projektowe wykonane w ramach odbytej praktyki zawodowej 

– należy przedłożyć rysunki z 3 projektów w formacie A3-A4 od 5-10 
str.;***  

10. zaświadczenie z uczelni o ukończeniu studiów, które były prowadzone 
w oparciu o umowę zawartą z Izbą Architektów RP, o której mowa 
w art. 168b ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym; 

11. życiorys zawodowy; 
12. oryginał dokumentu tożsamości  – do wglądu 
13. zaświadczenie o przynależności kierownika/patrona praktyk do izby 

samorządu zawodowego wraz z kopią decyzji o nadaniu uprawnień 
budowlanych patrona/kierownika praktyk; 

14. decyzję o nadaniu uprawnień budowlanych – jeśli osoba posiada inne 
uprawnienia budowlane niż objęte wnioskiem; 

15. dowód uiszczenia pierwszej raty opłaty za postępowanie kwalifikacyjne 
tj. opłatę z tytułu kwalifikowania.  

16. Inne............................................................................................................... 
 

Dane kontaktowe: 

Adres e-mailowy: …….................................................................... 

Telefon: ……..................................................... 

………………………………………………………. 
                     (podpis wnioskodawcy) 
 
Klauzula informacyjna  - w związku z wejściem w życie nowych przepisów o ochronie danych 
osobowych, Mazowiecka Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna informuje, że Polityka prywatności 
dla członków i kandydatów na członków Izby Architektów Rzeczypospolitej Polskiej jest 
umieszczona na stronie internetowej MAOIA RP m.in. w zakładce UPRAWNIENIA oraz 
wywieszona w siedzibie Izby.  
Oświadczam, że zostałem (-am) poinformowany (-a) o możliwości zapoznania się                             
 z - obowiązującą  w Mazowieckiej Okręgowej Izbie Architektów RP - polityką prywatności. 

 
………………………………………………………. 

                     (podpis wnioskodawcy) 
_________________________________ 
* wybrać poprzez podkreślenie w zależności od wnioskowanego zakresu uprawnień 
** wybrać w zależności od rodzaju dokumentu  
*** ilość projektów, które trzeba okazać rysunkami jest uzależniona od ilości projektów, które zostały 
udokumentowane w ramach praktyki w biurze projektowym tj. przy 3 i więcej projektów, należy wybrać 
3 różne projekty – przy mniejszej ilości projektów, tyle ile zostało udokumentowanych.  


