Załącznik do oświadczenia potwierdzającego odbycie praktyki zawodowej.

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

1ó

2

3

4

1.

Wyjaśnienie – należy podać:
Wyjaśnienie:
1. Nazwę zadania/obiektu, zgodną z tytułem 1. Czas praktyki to
projektu (przy praktyce projektowej) lub
przedział dat
zgodną z nazwą zadania inwestycyjnego,
obejmujących
określoną w pozwoleniu na budowę lub
okres przy
zgłoszeniu robót (przy praktyce
sporządzaniu
wykonawczej). Wymagana jest zgodność
projektów lub
nazw projektów / inwestycji z nazwami
pełnieniu funkcji
użytymi w oświadczeniu potwierdzającym
technicznej na
odbycie praktyki.
budowie.
2. Główne parametry techniczne zadania
2. Wykazany czas
inwestycyjnego, odzwierciedlające –
praktyki
w danej branży – rodzaj, wielkość,
powinien być
charakterystykę techniczną i materiałową
czasem
zadania / obiektu – zgodnie z zapisami
rzeczywistym,
w projekcie budowlanym i pozwoleniu na
zgodnym
budowę/pozwoleniu na użytkowanie
z datami
(jeżeli w pozwoleniu na budowę jest
widniejącymi na
rozbudowa to należy tak wpisać i podać
projektach
powierzchnię części dobudowanej).
i zapisami
Konstrukcja danego obiektu i inne
w dzienniku

Wyjaśnienie:
1. Łączna ilość tygodni
odbytej praktyki
zawodowej nie może
być większa niż
wynika to z czasu
praktyki wg
kalendarza
(kolumna 3).
2. Jeżeli w tym samym
czasie praktyka
odbywała się przy
sporządzaniu więcej
niż jednego projektu
lub realizacji więcej
niż jednej budowy, to
do każdego z nich
należy
proporcjonalnie
przyporządkować
ilość tygodni lub dni.

Forma odbywania praktyki (np.
Imię i nazwisko osoby
etat, część etatu, umowa: zlecenie, o
kierującej praktyką
dzieło, inna). Pełniona funkcja
(pieczęć z numerem
techniczna (przy projektowaniu lub uprawnień budowlanych).
na budowie) odbywającego
Funkcja osoby kierującej
praktykę (charakter wykonywanych
praktyką pełniona na
czynności)
obiekcie
(projektant/kierownik
budowy/kierownik robót).
Podpis
5

6

Wyjaśnienie:
Wyjaśnienie:
1. Jako formę odbywania
1. Osobą kierującą
praktyki należy podać rodzaj
praktyką projektową
umowy (umowa o pracę,
może być projektant
umowa zlecenia, umowa
posiadający
o dzieło, umowa o odbycie
odpowiednie
praktyki itp.) i wymiar
(stosowne do
zatrudnienia (etat czy część
oczekiwanych przez
etatu) – dla umów o pracę lub
kandydata)
ilość godzin tygodniowo dla
uprawnienia
innych umów.
i potwierdzoną
2. Pełniona funkcja techniczna –
przynależność do
np. asystent projektanta,
Izby.
inżynier budowy – powinna
2. Osobą kierującą
wynikać z zawartej umowy lub
praktyką na budowie
innych dokumentów.
może być kierownik
3. Uwaga! Funkcja techniczna to
budowy (kierownik
nie to samo, co stanowisko
robót) pod
zajmowane w firmie.
warunkiem
4. Ponadto należy określić
posiadania
charakter wykonywanych
odpowiednich

3.

4.

5.

charakterystyczne parametry techniczne
i użytkowe powinny być opisane
3.
stosownie do wnioskowanej specjalności
uprawnień budowlanych, np. w przypadku
ubiegania się o uprawnienia w
specjalności instalacyjnej należy
skoncentrować się na instalacjach i je
opisać.
Adres inwestycji i nazwę inwestora –
powinny być zgodne z zapisami
w projekcie budowlanym/dzienniku
budowy lub innym dokumencie (np.
4.
pozwolenie na budowę, pozwolenie na
użytkowanie, zgłoszenie robót itp.).
Imię i nazwisko projektanta lub
kierownika budowy/kierownika robót
powinny być zgodne z zapisami
w projekcie budowlanym lub dzienniku
budowy albo innym dokumencie (np.
pozwolenie na budowę, pozwolenie na
użytkowanie, zgłoszenie robót itp.).
Datę i nr decyzji o pozwoleniu na
budowę. Wyjątek mogą stanowić
potwierdzone innymi dokumentami
zadania instalacyjne i inne nie objęte
decyzją o pozwoleniu na budowę, do
realizacji których przepisy prawa
wymagają sporządzenia projektu przez
uprawnionego projektanta (dotyczy
praktyki projektowej) lub ustanowienia
kierownika budowy/kierownika robót
(dotyczy praktyki wykonawczej).

budowy.
Przerwy czasowe
w okresie
realizacji (urlopy,
zwolnienia
lekarskie, itp.)
powinny być
ujawnione
i odliczone od
czasookresu
praktyki.
Uwaga!
Określenie daty
obejmuje podanie
dnia, miesiąca
i roku.

3.

Oznacza to, że okresy
realizacji „wspólne”
dla dwóch lub więcej
projektów lub budów,
nie dublują się – nie
można ich liczyć
podwójnie.
Łączna ilość tygodni
odbytej praktyki
zawodowej powinna
być mniejsza w
stosunku do czasu
praktyki wg
kalendarza, jeżeli np.
były przerwy w
odbywaniu praktyki
albo jeżeli
wykonywane
czynności nie
odpowiadały
zakresowi uprawnień,
gdyż rodzaj i stopień
skomplikowania
wykonywanych
w czasie praktyki
czynności powinien
odpowiadać
zakresowi uprawnień,
o które
Wnioskodawca się
ubiega.

czynności z
wyszczególnieniem
projektowanych lub
realizowanych elementów
obiektu.
Należy tu wymienić, jakie
konkretnie główne czynności dotyczące rozwiązywania
zagadnień technicznych przy
projektowaniu (praktyka
projektowa) lub na budowie
(praktyka wykonawcza) rzeczywiście realizował
praktykant w procesie
opracowywania projektów lub
w procesie realizacji
inwestycji.
Należy wymienić te czynności,
np. udział w opracowaniu
schematów i obliczeń
(wymienić jakich), wykonaniu
rysunków (wyszczególnić
których); udział w wykonaniu
elementów konstrukcyjnych
(wyszczególnić których),
instalacyjnych – wymienić je
itd.

3.

4.

(stosownych do
oczekiwanych przez
kandydata)
uprawnień
i przynależności do
Izby.
Funkcja osoby
kierującej praktyką
powinna być zgodna
z zapisami
w projekcie
budowlanym lub
dzienniku budowy.
Wymagana jest
zgodność zapisów
w tym względzie
z zapisami
(wyszczególnieniem
osoby funkcyjnej)
podanymi
w kolumnie 2
zestawienia
i zapisami
z oświadczenia
potwierdzającego
odbycie praktyki.

Uwaga natury ogólnej: zbiorcze zestawienie jest załącznikiem do oświadczenia potwierdzającego praktykę. Dlatego do każdego oświadczenia powinno być osobne zbiorcze
zestawienie.
Jeżeli jedna osoba nadzoruje praktykę przy kilku projektach lub realizacji kilku obiektów, to praktyka pod jej kierunkiem może być ujęta w jednym oświadczeniu (i jednym
zbiorczym zestawieniu).

