
 

 

 

Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 

informuje, że w dniu 26 maja 2023 r. odbędzie się egzamin na uprawnienia budowlane. Przewidywany czas 

trwania egzaminu: 2,5 godziny.  

Miejsce egzaminu pisemnego - zostanie podane w piśmie przesłanym w kwietniu 2023 r.,  

miejsce egzaminu ustnego - biuro Izby, Gdańsk,  

al. Rzeczypospolitej 4/155.  

 

Zgodnie z obowiązującym art. 14 ust. 1 Prawa budowlanego uprawnienia budowlane są udzielane                          

w specjalnościach: 

1. konstrukcyjno-budowlanej; 

2. inżynieryjnej; 
 

a) mostowej 

b) drogowej, 

c) kolejowej w zakresie kolejowych obiektów budowlanych, 

d) kolejowej w zakresie sterowania ruchem kolejowym, 

e) hydrotechnicznej, 

f) wyburzeniowej; 

3. instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń: 
 

a. telekomunikacyjnych, 

b. cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, 

c. elektrycznych i elektroenergetycznych. 

 

Osoba ubiegająca się o udzielenie uprawnień budowlanych składa: 

1. wniosek o nadanie uprawnień budowlanych (materiały do pobrania), 

2. odpis dyplomu magistra inżyniera, inżyniera, technika budowlanego lub dokumentu potwierdzającego 

       posiadanie tytułu zawodowego technika lub mistrza lub dyplomu potwierdzającego kwalifikacje 

       zawodowe w zawodzie nauczanym na poziome technika, 

       W PRZYPADKU UKOŃCZENIA STUDIÓW I i II STOPNIA NALEŻY ZŁOŻYĆ DWA UZYSKANE DYPLOMY   

        (INŻYNIERA I MAGISTRA) ORAZ DWA SUPLEMENTY!!! 

3. suplement do dyplomu albo wypis z przebiegu studiów potwierdzony przez kierownika podstawowej 

       jednostki organizacyjnej uczelni, 

4. dokumenty potwierdzające odbycie praktyki zawodowej (praktykę do dnia 24 września 2014 r. należy 

       przedstawić w zarejestrowanej „Książce praktyki zawodowej", od dnia 25 września 2014 r. należy 

       przedstawić oświadczenie potwierdzające odbycie praktyki zawodowej wraz z zestawieniem odbytej 

       praktyki zawodowej przy sporządzaniu projektów lub na budowie), 

5. formularz osobowy (materiały do pobrania), 

6. życiorys zawodowy, 

7. opłatę za postępowanie kwalifikacyjne. Wysokość opłat za postępowanie kwalifikacyjne wynosi: 
 

- dla odrębnych uprawnień budowlanych do projektowania lub kierowania robotami budowlanymi: 
 

1) z tytułu kwalifikowania 1200 zł, 

2) z tytułu przeprowadzenia egzaminu 1200 zł, 

3) z tytułu ponownego przeprowadzenia części ustnej egzaminu 700 zł. 

 

- dla łącznych uprawnień budowlanych do projektowania i kierowania robotami budowlanymi: 
 

1) z tytułu kwalifikowania 1800 zł, 

2) z tytułu przeprowadzenia egzaminu 1800 zł, 

3) z tytułu ponownego przeprowadzenia części ustnej egzaminu 1000 zł. 

 

Płatność przelewem na konto Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, nr konta:                                     

44 1130 1121 8600 0000 0001 3741 za postępowanie kwalifikacyjne do 27 stycznia 2023 r.,                                 

 

8. Poświadczone (przez notariusza, urząd/właściwą Okręgową Izbę  albo przez występującego  

w sprawie pełnomocnika strony będącego adwokatem lub radcą prawnym) kopie uprawnień budowlanych 

osób nadzorujących praktykę zawodową - z całego okresu odbywania praktyki zawodowej  

oraz poświadczone kopie (przez notariusza, właściwą  Okręgową Izbę albo przez występującego  

w sprawie pełnomocnika strony będącego adwokatem lub radcą prawnym) zaświadczeń o przynależności 

do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa osób nadzorujących praktykę zawodową (dotyczy praktyki 

po 1 stycznia 2003 r.). Uprawnienia budowlane wydane przez POIIB oraz kserokopie zaświadczeń  

o przynależności do POIIB nie wymagają uwierzytelnienia lub potwierdzenia za zgodność z oryginałem. 

9. Prace projektowe do wglądu - na żądanie Komisji Kwalifikacyjnej, w trakcie postępowanie 

kwalifikacyjnego. 

 

 

 

 



 

 

Wnioski o nadanie uprawnień budowlanych wraz z załącznikami należy przesłać listownie lub osobiście w 

biurze Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa   z siedzibą w Gdańsku, do dnia 27 stycznia 2023 r. 

(TERMIN OSTATECZNY).  Wzory wymaganych dokumentów są do pobrania na stronie www.pom.piib.org.pl 

oraz w biurze Izby.  

Wszelkich informacji nt. składania wniosków o nadanie uprawnień można uzyskać dzwoniąc pod numery 
telefonów (58) 324-89-77 wew. 4 lub (58) 506-59-75 w godzinach pracy biura tj. w poniedziałek: 12.00 -17.00, w 
pozostałe dni tygodnia (oprócz sobót): 8.00 - 15.00. 

 

 

Jednocześnie informujemy, że wykaz przepisów obowiązujących na egzaminie na uprawnienia budowlane 

podany jest na stronach: www.pom.piib.org.pl i www.piib.org.pl 

 

 

Przewodniczący 

Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej 

dr inż. Marek Wesołowski 
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