Książka praktyki zawodowej

odbywanej przez ........................................................... w celu uzyskania uprawnień
(imię, nazwisko)

budowlanych w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń
Książkę zawierającą ..... stron kolejno ponumerowanych opieczętowano i zarejestrowano
w ........................................Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej w dniu .................................
co odnotowano w rejestrze książek praktyk zawodowych pod poz. .....................
(pieczęć, data, imię, nazwisko, funkcja w Izbie oraz podpis pieczętującego i rejestrującego)

Zgodnie z § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie ( Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 z
późn. zm.) osoba odbywająca praktykę zawodową dokumentuje przebieg praktyki w książce praktyki
zawodowej, z zastrzeżeniem §4 ust. 5, a także § 5 rozporządzenia.

KRAJOWA RADA IZBY ARCHITEKTÓW RP

Obiekt budowlany 1
Nazwa obiektu
Przeznaczenie
Powierzchnia całkowita

Kubatura

Rodzaj konstrukcji
Adres budowy
Nazwa Inwestora
Inne charakterystyczne
dane obiektu
Opis czynności wykonywanych w kaŜdym tygodniu odbywanej praktyki z podaniem dat

Comiesięczna opinia kierującego praktyką

Podsumowanie praktyki
Ilość miesięcy praktyki 2
Potwierdzenie i zaopiniowanie praktyki co
najmniej raz w miesiącu przez osobę
kierującą – data i podpis
(pieczęć izby okręgowej)

1
2

³

Wypełnić odrębnie dla kaŜdego obiektu, na początku praktyki związanej z pracą nad nim.
Wypełnić po zakończeniu praktyki nad kaŜdym z obiektów.
Wypełnić raz w miesiącu, z tym Ŝe przy zmianie rodzaju pracy lub jednostki, w której odbywała się praktyka oraz po zakończeniu
praktyki wpisuje się ogólną ocenę z teoretycznej i praktycznej wiedzy z zakresu specjalności osoby ubiegającej się o uprawnienia
budowlane.
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Obiekt budowlany 3
Nazwa obiektu
Przeznaczenie
Powierzchnia całkowita

Kubatura

Rodzaj konstrukcji
Adres budowy
Nazwa Inwestora
Inne charakterystyczne
dane obiektu
Opis czynności wykonywanych w kaŜdym tygodniu odbywanej praktyki z podaniem dat

Comiesięczna opinia kierującego praktyką

Podsumowanie praktyki
Ilość miesięcy praktyki 4
Potwierdzenie i zaopiniowanie praktyki co
najmniej raz w miesiącu przez osobę
kierującą – data i podpis
(pieczęć izby okręgowej)

3
4

³

Wypełnić odrębnie dla kaŜdego obiektu, na początku praktyki związanej z pracą nad nim.
Wypełnić po zakończeniu praktyki nad kaŜdym z obiektów.
Wypełnić raz w miesiącu, z tym Ŝe przy zmianie rodzaju pracy lub jednostki, w której odbywała się praktyka oraz po zakończeniu
praktyki wpisuje się ogólną ocenę z teoretycznej i praktycznej wiedzy z zakresu specjalności osoby ubiegającej się o uprawnienia
budowlane.
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Obiekt budowlany 5
Nazwa obiektu
Przeznaczenie
Powierzchnia całkowita

Kubatura

Rodzaj konstrukcji
Adres budowy
Nazwa Inwestora
Inne charakterystyczne
dane obiektu
Opis czynności wykonywanych w kaŜdym tygodniu odbywanej praktyki z podaniem dat

Comiesięczna opinia kierującego praktyką

Podsumowanie praktyki
Ilość miesięcy praktyki 6
Potwierdzenie i zaopiniowanie praktyki co
najmniej raz w miesiącu przez osobę
kierującą – data i podpis
(pieczęć izby okręgowej)

5
6

³

Wypełnić odrębnie dla kaŜdego obiektu, na początku praktyki związanej z pracą nad nim.
Wypełnić po zakończeniu praktyki nad kaŜdym z obiektów.
Wypełnić raz w miesiącu, z tym Ŝe przy zmianie rodzaju pracy lub jednostki, w której odbywała się praktyka oraz po zakończeniu
praktyki wpisuje się ogólną ocenę z teoretycznej i praktycznej wiedzy z zakresu specjalności osoby ubiegającej się o uprawnienia
budowlane.
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Obiekt budowlany 7
Nazwa obiektu
Przeznaczenie
Powierzchnia całkowita

Kubatura

Rodzaj konstrukcji
Adres budowy
Nazwa Inwestora
Inne charakterystyczne
dane obiektu
Opis czynności wykonywanych w kaŜdym tygodniu odbywanej praktyki z podaniem dat

Comiesięczna opinia kierującego praktyką

Podsumowanie praktyki
Ilość miesięcy praktyki 8
Potwierdzenie i zaopiniowanie praktyki co
najmniej raz w miesiącu przez osobę
kierującą – data i podpis
(pieczęć izby okręgowej)

7
8

³

Wypełnić odrębnie dla kaŜdego obiektu, na początku praktyki związanej z pracą nad nim.
Wypełnić po zakończeniu praktyki nad kaŜdym z obiektów.
Wypełnić raz w miesiącu, z tym Ŝe przy zmianie rodzaju pracy lub jednostki, w której odbywała się praktyka oraz po zakończeniu
praktyki wpisuje się ogólną ocenę z teoretycznej i praktycznej wiedzy z zakresu specjalności osoby ubiegającej się o uprawnienia
budowlane.
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Obiekt budowlany 9
Nazwa obiektu
Przeznaczenie
Powierzchnia całkowita

Kubatura

Rodzaj konstrukcji
Adres budowy
Nazwa Inwestora
Inne charakterystyczne
dane obiektu
Opis czynności wykonywanych w kaŜdym tygodniu odbywanej praktyki z podaniem dat

Comiesięczna opinia kierującego praktyką

Podsumowanie praktyki
Ilość miesięcy praktyki 10
Potwierdzenie i zaopiniowanie praktyki co
najmniej raz w miesiącu przez osobę
kierującą – data i podpis
(pieczęć izby okręgowej)

9
10

³

Wypełnić odrębnie dla kaŜdego obiektu, na początku praktyki związanej z pracą nad nim.
Wypełnić po zakończeniu praktyki nad kaŜdym z obiektów.
Wypełnić raz w miesiącu, z tym Ŝe przy zmianie rodzaju pracy lub jednostki, w której odbywała się praktyka oraz po zakończeniu
praktyki wpisuje się ogólną ocenę z teoretycznej i praktycznej wiedzy z zakresu specjalności osoby ubiegającej się o uprawnienia
budowlane.
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Obiekt budowlany 11
Nazwa obiektu
Przeznaczenie
Powierzchnia całkowita

Kubatura

Rodzaj konstrukcji
Adres budowy
Nazwa Inwestora
Inne charakterystyczne
dane obiektu
Opis czynności wykonywanych w kaŜdym tygodniu odbywanej praktyki z podaniem dat

Comiesięczna opinia kierującego praktyką

Podsumowanie praktyki
Ilość miesięcy praktyki 12
Potwierdzenie i zaopiniowanie praktyki co
najmniej raz w miesiącu przez osobę
kierującą – data i podpis
(pieczęć izby okręgowej)

11
12

³

Wypełnić odrębnie dla kaŜdego obiektu, na początku praktyki związanej z pracą nad nim.
Wypełnić po zakończeniu praktyki nad kaŜdym z obiektów.
Wypełnić raz w miesiącu, z tym Ŝe przy zmianie rodzaju pracy lub jednostki, w której odbywała się praktyka oraz po zakończeniu
praktyki wpisuje się ogólną ocenę z teoretycznej i praktycznej wiedzy z zakresu specjalności osoby ubiegającej się o uprawnienia
budowlane.
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Obiekt budowlany 13
Nazwa obiektu
Przeznaczenie
Powierzchnia całkowita

Kubatura

Rodzaj konstrukcji
Adres budowy
Nazwa Inwestora
Inne charakterystyczne
dane obiektu
Opis czynności wykonywanych w kaŜdym tygodniu odbywanej praktyki z podaniem dat

Comiesięczna opinia kierującego praktyką

Podsumowanie praktyki
Ilość miesięcy praktyki 14
Potwierdzenie i zaopiniowanie praktyki co
najmniej raz w miesiącu przez osobę
kierującą – data i podpis
(pieczęć izby okręgowej)

13
14

³

Wypełnić odrębnie dla kaŜdego obiektu, na początku praktyki związanej z pracą nad nim.
Wypełnić po zakończeniu praktyki nad kaŜdym z obiektów.
Wypełnić raz w miesiącu, z tym Ŝe przy zmianie rodzaju pracy lub jednostki, w której odbywała się praktyka oraz po zakończeniu
praktyki wpisuje się ogólną ocenę z teoretycznej i praktycznej wiedzy z zakresu specjalności osoby ubiegającej się o uprawnienia
budowlane.
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Obiekt budowlany 15
Nazwa obiektu
Przeznaczenie
Powierzchnia całkowita

Kubatura

Rodzaj konstrukcji
Adres budowy
Nazwa Inwestora
Inne charakterystyczne
dane obiektu
Opis czynności wykonywanych w kaŜdym tygodniu odbywanej praktyki z podaniem dat

Comiesięczna opinia kierującego praktyką

Podsumowanie praktyki
Ilość miesięcy praktyki 16
Potwierdzenie i zaopiniowanie praktyki co
najmniej raz w miesiącu przez osobę
kierującą – data i podpis
(pieczęć izby okręgowej)

15
16

³

Wypełnić odrębnie dla kaŜdego obiektu, na początku praktyki związanej z pracą nad nim.
Wypełnić po zakończeniu praktyki nad kaŜdym z obiektów.
Wypełnić raz w miesiącu, z tym Ŝe przy zmianie rodzaju pracy lub jednostki, w której odbywała się praktyka oraz po zakończeniu
praktyki wpisuje się ogólną ocenę z teoretycznej i praktycznej wiedzy z zakresu specjalności osoby ubiegającej się o uprawnienia
budowlane.
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Obiekt budowlany 17
Nazwa obiektu
Przeznaczenie
Powierzchnia całkowita

Kubatura

Rodzaj konstrukcji
Adres budowy
Nazwa Inwestora
Inne charakterystyczne
dane obiektu
Opis czynności wykonywanych w kaŜdym tygodniu odbywanej praktyki z podaniem dat

Comiesięczna opinia kierującego praktyką

Podsumowanie praktyki
Ilość miesięcy praktyki 18
Potwierdzenie i zaopiniowanie praktyki co
najmniej raz w miesiącu przez osobę
kierującą – data i podpis
(pieczęć izby okręgowej)

17
18

³

Wypełnić odrębnie dla kaŜdego obiektu, na początku praktyki związanej z pracą nad nim.
Wypełnić po zakończeniu praktyki nad kaŜdym z obiektów.
Wypełnić raz w miesiącu, z tym Ŝe przy zmianie rodzaju pracy lub jednostki, w której odbywała się praktyka oraz po zakończeniu
praktyki wpisuje się ogólną ocenę z teoretycznej i praktycznej wiedzy z zakresu specjalności osoby ubiegającej się o uprawnienia
budowlane.
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Obiekt budowlany 19
Nazwa obiektu
Przeznaczenie
Powierzchnia całkowita

Kubatura

Rodzaj konstrukcji
Adres budowy
Nazwa Inwestora
Inne charakterystyczne
dane obiektu
Opis czynności wykonywanych w kaŜdym tygodniu odbywanej praktyki z podaniem dat

Comiesięczna opinia kierującego praktyką

Podsumowanie praktyki
Ilość miesięcy praktyki 20
Potwierdzenie i zaopiniowanie praktyki co
najmniej raz w miesiącu przez osobę
kierującą – data i podpis
(pieczęć izby okręgowej)

19
20

³

Wypełnić odrębnie dla kaŜdego obiektu, na początku praktyki związanej z pracą nad nim.
Wypełnić po zakończeniu praktyki nad kaŜdym z obiektów.
Wypełnić raz w miesiącu, z tym Ŝe przy zmianie rodzaju pracy lub jednostki, w której odbywała się praktyka oraz po zakończeniu
praktyki wpisuje się ogólną ocenę z teoretycznej i praktycznej wiedzy z zakresu specjalności osoby ubiegającej się o uprawnienia
budowlane.
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Obiekt budowlany 21
Nazwa obiektu
Przeznaczenie
Powierzchnia całkowita

Kubatura

Rodzaj konstrukcji
Adres budowy
Nazwa Inwestora
Inne charakterystyczne
dane obiektu
Opis czynności wykonywanych w kaŜdym tygodniu odbywanej praktyki z podaniem dat

Comiesięczna opinia kierującego praktyką

Podsumowanie praktyki
Ilość miesięcy praktyki 22
Potwierdzenie i zaopiniowanie praktyki co
najmniej raz w miesiącu przez osobę
kierującą – data i podpis
(pieczęć izby okręgowej)

21
22

³

Wypełnić odrębnie dla kaŜdego obiektu, na początku praktyki związanej z pracą nad nim.
Wypełnić po zakończeniu praktyki nad kaŜdym z obiektów.
Wypełnić raz w miesiącu, z tym Ŝe przy zmianie rodzaju pracy lub jednostki, w której odbywała się praktyka oraz po zakończeniu
praktyki wpisuje się ogólną ocenę z teoretycznej i praktycznej wiedzy z zakresu specjalności osoby ubiegającej się o uprawnienia
budowlane.
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Obiekt budowlany 23
Nazwa obiektu
Przeznaczenie
Powierzchnia całkowita

Kubatura

Rodzaj konstrukcji
Adres budowy
Nazwa Inwestora
Inne charakterystyczne
dane obiektu
Opis czynności wykonywanych w kaŜdym tygodniu odbywanej praktyki z podaniem dat

Comiesięczna opinia kierującego praktyką

Podsumowanie praktyki
Ilość miesięcy praktyki 24
Potwierdzenie i zaopiniowanie praktyki co
najmniej raz w miesiącu przez osobę
kierującą – data i podpis
(pieczęć izby okręgowej)

23
24

³

Wypełnić odrębnie dla kaŜdego obiektu, na początku praktyki związanej z pracą nad nim.
Wypełnić po zakończeniu praktyki nad kaŜdym z obiektów.
Wypełnić raz w miesiącu, z tym Ŝe przy zmianie rodzaju pracy lub jednostki, w której odbywała się praktyka oraz po zakończeniu
praktyki wpisuje się ogólną ocenę z teoretycznej i praktycznej wiedzy z zakresu specjalności osoby ubiegającej się o uprawnienia
budowlane.
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Obiekt budowlany 25
Nazwa obiektu
Przeznaczenie
Powierzchnia całkowita

Kubatura

Rodzaj konstrukcji
Adres budowy
Nazwa Inwestora
Inne charakterystyczne
dane obiektu
Opis czynności wykonywanych w kaŜdym tygodniu odbywanej praktyki z podaniem dat

Comiesięczna opinia kierującego praktyką

Podsumowanie praktyki
Ilość miesięcy praktyki 26
Potwierdzenie i zaopiniowanie praktyki co
najmniej raz w miesiącu przez osobę
kierującą – data i podpis
(pieczęć izby okręgowej)

25
26

³

Wypełnić odrębnie dla kaŜdego obiektu, na początku praktyki związanej z pracą nad nim.
Wypełnić po zakończeniu praktyki nad kaŜdym z obiektów.
Wypełnić raz w miesiącu, z tym Ŝe przy zmianie rodzaju pracy lub jednostki, w której odbywała się praktyka oraz po zakończeniu
praktyki wpisuje się ogólną ocenę z teoretycznej i praktycznej wiedzy z zakresu specjalności osoby ubiegającej się o uprawnienia
budowlane.
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Obiekt budowlany 27
Nazwa obiektu
Przeznaczenie
Powierzchnia całkowita

Kubatura

Rodzaj konstrukcji
Adres budowy
Nazwa Inwestora
Inne charakterystyczne
dane obiektu
Opis czynności wykonywanych w kaŜdym tygodniu odbywanej praktyki z podaniem dat

Comiesięczna opinia kierującego praktyką

Podsumowanie praktyki
Ilość miesięcy praktyki 28
Potwierdzenie i zaopiniowanie praktyki co
najmniej raz w miesiącu przez osobę
kierującą – data i podpis
(pieczęć izby okręgowej)

27
28

³

Wypełnić odrębnie dla kaŜdego obiektu, na początku praktyki związanej z pracą nad nim.
Wypełnić po zakończeniu praktyki nad kaŜdym z obiektów.
Wypełnić raz w miesiącu, z tym Ŝe przy zmianie rodzaju pracy lub jednostki, w której odbywała się praktyka oraz po zakończeniu
praktyki wpisuje się ogólną ocenę z teoretycznej i praktycznej wiedzy z zakresu specjalności osoby ubiegającej się o uprawnienia
budowlane.
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Obiekt budowlany 29
Nazwa obiektu
Przeznaczenie
Powierzchnia całkowita

Kubatura

Rodzaj konstrukcji
Adres budowy
Nazwa Inwestora
Inne charakterystyczne
dane obiektu
Opis czynności wykonywanych w kaŜdym tygodniu odbywanej praktyki z podaniem dat

Comiesięczna opinia kierującego praktyką

Podsumowanie praktyki
Ilość miesięcy praktyki 30
Potwierdzenie i zaopiniowanie praktyki co
najmniej raz w miesiącu przez osobę
kierującą – data i podpis
(pieczęć izby okręgowej)

29
30

³

Wypełnić odrębnie dla kaŜdego obiektu, na początku praktyki związanej z pracą nad nim.
Wypełnić po zakończeniu praktyki nad kaŜdym z obiektów.
Wypełnić raz w miesiącu, z tym Ŝe przy zmianie rodzaju pracy lub jednostki, w której odbywała się praktyka oraz po zakończeniu
praktyki wpisuje się ogólną ocenę z teoretycznej i praktycznej wiedzy z zakresu specjalności osoby ubiegającej się o uprawnienia
budowlane.
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Obiekt budowlany 31
Nazwa obiektu
Przeznaczenie
Powierzchnia całkowita

Kubatura

Rodzaj konstrukcji
Adres budowy
Nazwa Inwestora
Inne charakterystyczne
dane obiektu
Opis czynności wykonywanych w kaŜdym tygodniu odbywanej praktyki z podaniem dat

Comiesięczna opinia kierującego praktyką

Podsumowanie praktyki
Ilość miesięcy praktyki 32
Potwierdzenie i zaopiniowanie praktyki co
najmniej raz w miesiącu przez osobę
kierującą – data i podpis
(pieczęć izby okręgowej)

31
32

³

Wypełnić odrębnie dla kaŜdego obiektu, na początku praktyki związanej z pracą nad nim.
Wypełnić po zakończeniu praktyki nad kaŜdym z obiektów.
Wypełnić raz w miesiącu, z tym Ŝe przy zmianie rodzaju pracy lub jednostki, w której odbywała się praktyka oraz po zakończeniu
praktyki wpisuje się ogólną ocenę z teoretycznej i praktycznej wiedzy z zakresu specjalności osoby ubiegającej się o uprawnienia
budowlane.
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Obiekt budowlany 33
Nazwa obiektu
Przeznaczenie
Powierzchnia całkowita

Kubatura

Rodzaj konstrukcji
Adres budowy
Nazwa Inwestora
Inne charakterystyczne
dane obiektu
Opis czynności wykonywanych w kaŜdym tygodniu odbywanej praktyki z podaniem dat

Comiesięczna opinia kierującego praktyką

Podsumowanie praktyki
Ilość miesięcy praktyki 34
Potwierdzenie i zaopiniowanie praktyki co
najmniej raz w miesiącu przez osobę
kierującą – data i podpis
(pieczęć izby okręgowej)

33
34

³

Wypełnić odrębnie dla kaŜdego obiektu, na początku praktyki związanej z pracą nad nim.
Wypełnić po zakończeniu praktyki nad kaŜdym z obiektów.
Wypełnić raz w miesiącu, z tym Ŝe przy zmianie rodzaju pracy lub jednostki, w której odbywała się praktyka oraz po zakończeniu
praktyki wpisuje się ogólną ocenę z teoretycznej i praktycznej wiedzy z zakresu specjalności osoby ubiegającej się o uprawnienia
budowlane.
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Obiekt budowlany 35
Nazwa obiektu
Przeznaczenie
Powierzchnia całkowita

Kubatura

Rodzaj konstrukcji
Adres budowy
Nazwa Inwestora
Inne charakterystyczne
dane obiektu
Opis czynności wykonywanych w kaŜdym tygodniu odbywanej praktyki z podaniem dat

Comiesięczna opinia kierującego praktyką

Podsumowanie praktyki
Ilość miesięcy praktyki 36
Potwierdzenie i zaopiniowanie praktyki co
najmniej raz w miesiącu przez osobę
kierującą – data i podpis
(pieczęć izby okręgowej)

35
36

³

Wypełnić odrębnie dla kaŜdego obiektu, na początku praktyki związanej z pracą nad nim.
Wypełnić po zakończeniu praktyki nad kaŜdym z obiektów.
Wypełnić raz w miesiącu, z tym Ŝe przy zmianie rodzaju pracy lub jednostki, w której odbywała się praktyka oraz po zakończeniu
praktyki wpisuje się ogólną ocenę z teoretycznej i praktycznej wiedzy z zakresu specjalności osoby ubiegającej się o uprawnienia
budowlane.
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Obiekt budowlany 37
Nazwa obiektu
Przeznaczenie
Powierzchnia całkowita

Kubatura

Rodzaj konstrukcji
Adres budowy
Nazwa Inwestora
Inne charakterystyczne
dane obiektu
Opis czynności wykonywanych w kaŜdym tygodniu odbywanej praktyki z podaniem dat

Comiesięczna opinia kierującego praktyką

Podsumowanie praktyki
Ilość miesięcy praktyki 38
Potwierdzenie i zaopiniowanie praktyki co
najmniej raz w miesiącu przez osobę
kierującą – data i podpis
(pieczęć izby okręgowej)

37
38

³

Wypełnić odrębnie dla kaŜdego obiektu, na początku praktyki związanej z pracą nad nim.
Wypełnić po zakończeniu praktyki nad kaŜdym z obiektów.
Wypełnić raz w miesiącu, z tym Ŝe przy zmianie rodzaju pracy lub jednostki, w której odbywała się praktyka oraz po zakończeniu
praktyki wpisuje się ogólną ocenę z teoretycznej i praktycznej wiedzy z zakresu specjalności osoby ubiegającej się o uprawnienia
budowlane.
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Obiekt budowlany 39
Nazwa obiektu
Przeznaczenie
Powierzchnia całkowita

Kubatura

Rodzaj konstrukcji
Adres budowy
Nazwa Inwestora
Inne charakterystyczne
dane obiektu
Opis czynności wykonywanych w kaŜdym tygodniu odbywanej praktyki z podaniem dat

Comiesięczna opinia kierującego praktyką

Podsumowanie praktyki
Ilość miesięcy praktyki 40
Potwierdzenie i zaopiniowanie praktyki co
najmniej raz w miesiącu przez osobę
kierującą – data i podpis
(pieczęć izby okręgowej)

39
40

³

Wypełnić odrębnie dla kaŜdego obiektu, na początku praktyki związanej z pracą nad nim.
Wypełnić po zakończeniu praktyki nad kaŜdym z obiektów.
Wypełnić raz w miesiącu, z tym Ŝe przy zmianie rodzaju pracy lub jednostki, w której odbywała się praktyka oraz po zakończeniu
praktyki wpisuje się ogólną ocenę z teoretycznej i praktycznej wiedzy z zakresu specjalności osoby ubiegającej się o uprawnienia
budowlane.
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Obiekt budowlany 41
Nazwa obiektu
Przeznaczenie
Powierzchnia całkowita

Kubatura

Rodzaj konstrukcji
Adres budowy
Nazwa Inwestora
Inne charakterystyczne
dane obiektu
Opis czynności wykonywanych w kaŜdym tygodniu odbywanej praktyki z podaniem dat

Comiesięczna opinia kierującego praktyką

Podsumowanie praktyki
Ilość miesięcy praktyki 42
Potwierdzenie i zaopiniowanie praktyki co
najmniej raz w miesiącu przez osobę
kierującą – data i podpis
(pieczęć izby okręgowej)

41
42

³

Wypełnić odrębnie dla kaŜdego obiektu, na początku praktyki związanej z pracą nad nim.
Wypełnić po zakończeniu praktyki nad kaŜdym z obiektów.
Wypełnić raz w miesiącu, z tym Ŝe przy zmianie rodzaju pracy lub jednostki, w której odbywała się praktyka oraz po zakończeniu
praktyki wpisuje się ogólną ocenę z teoretycznej i praktycznej wiedzy z zakresu specjalności osoby ubiegającej się o uprawnienia
budowlane.
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Obiekt budowlany 43
Nazwa obiektu
Przeznaczenie
Powierzchnia całkowita

Kubatura

Rodzaj konstrukcji
Adres budowy
Nazwa Inwestora
Inne charakterystyczne
dane obiektu
Opis czynności wykonywanych w kaŜdym tygodniu odbywanej praktyki z podaniem dat

Comiesięczna opinia kierującego praktyką

Podsumowanie praktyki
Ilość miesięcy praktyki 44
Potwierdzenie i zaopiniowanie praktyki co
najmniej raz w miesiącu przez osobę
kierującą – data i podpis
(pieczęć izby okręgowej)

43
44

³

Wypełnić odrębnie dla kaŜdego obiektu, na początku praktyki związanej z pracą nad nim.
Wypełnić po zakończeniu praktyki nad kaŜdym z obiektów.
Wypełnić raz w miesiącu, z tym Ŝe przy zmianie rodzaju pracy lub jednostki, w której odbywała się praktyka oraz po zakończeniu
praktyki wpisuje się ogólną ocenę z teoretycznej i praktycznej wiedzy z zakresu specjalności osoby ubiegającej się o uprawnienia
budowlane.
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Obiekt budowlany 45
Nazwa obiektu
Przeznaczenie
Powierzchnia całkowita

Kubatura

Rodzaj konstrukcji
Adres budowy
Nazwa Inwestora
Inne charakterystyczne
dane obiektu
Opis czynności wykonywanych w kaŜdym tygodniu odbywanej praktyki z podaniem dat

Comiesięczna opinia kierującego praktyką

Podsumowanie praktyki
Ilość miesięcy praktyki 46
Potwierdzenie i zaopiniowanie praktyki co
najmniej raz w miesiącu przez osobę
kierującą – data i podpis
(pieczęć izby okręgowej)

45
46

³

Wypełnić odrębnie dla kaŜdego obiektu, na początku praktyki związanej z pracą nad nim.
Wypełnić po zakończeniu praktyki nad kaŜdym z obiektów.
Wypełnić raz w miesiącu, z tym Ŝe przy zmianie rodzaju pracy lub jednostki, w której odbywała się praktyka oraz po zakończeniu
praktyki wpisuje się ogólną ocenę z teoretycznej i praktycznej wiedzy z zakresu specjalności osoby ubiegającej się o uprawnienia
budowlane.
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Obiekt budowlany 47
Nazwa obiektu
Przeznaczenie
Powierzchnia całkowita

Kubatura

Rodzaj konstrukcji
Adres budowy
Nazwa Inwestora
Inne charakterystyczne
dane obiektu
Opis czynności wykonywanych w kaŜdym tygodniu odbywanej praktyki z podaniem dat

Comiesięczna opinia kierującego praktyką

Podsumowanie praktyki
Ilość miesięcy praktyki 48
Potwierdzenie i zaopiniowanie praktyki co
najmniej raz w miesiącu przez osobę
kierującą – data i podpis
(pieczęć izby okręgowej)

47
48

³

Wypełnić odrębnie dla kaŜdego obiektu, na początku praktyki związanej z pracą nad nim.
Wypełnić po zakończeniu praktyki nad kaŜdym z obiektów.
Wypełnić raz w miesiącu, z tym Ŝe przy zmianie rodzaju pracy lub jednostki, w której odbywała się praktyka oraz po zakończeniu
praktyki wpisuje się ogólną ocenę z teoretycznej i praktycznej wiedzy z zakresu specjalności osoby ubiegającej się o uprawnienia
budowlane.
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Obiekt budowlany 49
Nazwa obiektu
Przeznaczenie
Powierzchnia całkowita

Kubatura

Rodzaj konstrukcji
Adres budowy
Nazwa Inwestora
Inne charakterystyczne
dane obiektu
Opis czynności wykonywanych w kaŜdym tygodniu odbywanej praktyki z podaniem dat

Comiesięczna opinia kierującego praktyką

Podsumowanie praktyki
Ilość miesięcy praktyki 50
Potwierdzenie i zaopiniowanie praktyki co
najmniej raz w miesiącu przez osobę
kierującą – data i podpis
(pieczęć izby okręgowej)

49
50

³

Wypełnić odrębnie dla kaŜdego obiektu, na początku praktyki związanej z pracą nad nim.
Wypełnić po zakończeniu praktyki nad kaŜdym z obiektów.
Wypełnić raz w miesiącu, z tym Ŝe przy zmianie rodzaju pracy lub jednostki, w której odbywała się praktyka oraz po zakończeniu
praktyki wpisuje się ogólną ocenę z teoretycznej i praktycznej wiedzy z zakresu specjalności osoby ubiegającej się o uprawnienia
budowlane.
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Obiekt budowlany 51
Nazwa obiektu
Przeznaczenie
Powierzchnia całkowita

Kubatura

Rodzaj konstrukcji
Adres budowy
Nazwa Inwestora
Inne charakterystyczne
dane obiektu
Opis czynności wykonywanych w kaŜdym tygodniu odbywanej praktyki z podaniem dat

Comiesięczna opinia kierującego praktyką

Podsumowanie praktyki
Ilość miesięcy praktyki 52
Potwierdzenie i zaopiniowanie praktyki co
najmniej raz w miesiącu przez osobę
kierującą – data i podpis
(pieczęć izby okręgowej)

51
52

³

Wypełnić odrębnie dla kaŜdego obiektu, na początku praktyki związanej z pracą nad nim.
Wypełnić po zakończeniu praktyki nad kaŜdym z obiektów.
Wypełnić raz w miesiącu, z tym Ŝe przy zmianie rodzaju pracy lub jednostki, w której odbywała się praktyka oraz po zakończeniu
praktyki wpisuje się ogólną ocenę z teoretycznej i praktycznej wiedzy z zakresu specjalności osoby ubiegającej się o uprawnienia
budowlane.
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Obiekt budowlany 53
Nazwa obiektu
Przeznaczenie
Powierzchnia całkowita

Kubatura

Rodzaj konstrukcji
Adres budowy
Nazwa Inwestora
Inne charakterystyczne
dane obiektu
Opis czynności wykonywanych w kaŜdym tygodniu odbywanej praktyki z podaniem dat

Comiesięczna opinia kierującego praktyką

Podsumowanie praktyki
Ilość miesięcy praktyki 54
Potwierdzenie i zaopiniowanie praktyki co
najmniej raz w miesiącu przez osobę
kierującą – data i podpis
(pieczęć izby okręgowej)

53
54

³

Wypełnić odrębnie dla kaŜdego obiektu, na początku praktyki związanej z pracą nad nim.
Wypełnić po zakończeniu praktyki nad kaŜdym z obiektów.
Wypełnić raz w miesiącu, z tym Ŝe przy zmianie rodzaju pracy lub jednostki, w której odbywała się praktyka oraz po zakończeniu
praktyki wpisuje się ogólną ocenę z teoretycznej i praktycznej wiedzy z zakresu specjalności osoby ubiegającej się o uprawnienia
budowlane.
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Obiekt budowlany 55
Nazwa obiektu
Przeznaczenie
Powierzchnia całkowita

Kubatura

Rodzaj konstrukcji
Adres budowy
Nazwa Inwestora
Inne charakterystyczne
dane obiektu
Opis czynności wykonywanych w kaŜdym tygodniu odbywanej praktyki z podaniem dat

Comiesięczna opinia kierującego praktyką

Podsumowanie praktyki
Ilość miesięcy praktyki 56
Potwierdzenie i zaopiniowanie praktyki co
najmniej raz w miesiącu przez osobę
kierującą – data i podpis
(pieczęć izby okręgowej)

55
56

³

Wypełnić odrębnie dla kaŜdego obiektu, na początku praktyki związanej z pracą nad nim.
Wypełnić po zakończeniu praktyki nad kaŜdym z obiektów.
Wypełnić raz w miesiącu, z tym Ŝe przy zmianie rodzaju pracy lub jednostki, w której odbywała się praktyka oraz po zakończeniu
praktyki wpisuje się ogólną ocenę z teoretycznej i praktycznej wiedzy z zakresu specjalności osoby ubiegającej się o uprawnienia
budowlane.
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Obiekt budowlany 57
Nazwa obiektu
Przeznaczenie
Powierzchnia całkowita

Kubatura

Rodzaj konstrukcji
Adres budowy
Nazwa Inwestora
Inne charakterystyczne
dane obiektu
Opis czynności wykonywanych w kaŜdym tygodniu odbywanej praktyki z podaniem dat

Comiesięczna opinia kierującego praktyką

Podsumowanie praktyki
Ilość miesięcy praktyki 58
Potwierdzenie i zaopiniowanie praktyki co
najmniej raz w miesiącu przez osobę
kierującą – data i podpis
(pieczęć izby okręgowej)

57
58

³

Wypełnić odrębnie dla kaŜdego obiektu, na początku praktyki związanej z pracą nad nim.
Wypełnić po zakończeniu praktyki nad kaŜdym z obiektów.
Wypełnić raz w miesiącu, z tym Ŝe przy zmianie rodzaju pracy lub jednostki, w której odbywała się praktyka oraz po zakończeniu
praktyki wpisuje się ogólną ocenę z teoretycznej i praktycznej wiedzy z zakresu specjalności osoby ubiegającej się o uprawnienia
budowlane.
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Obiekt budowlany 59
Nazwa obiektu
Przeznaczenie
Powierzchnia całkowita

Kubatura

Rodzaj konstrukcji
Adres budowy
Nazwa Inwestora
Inne charakterystyczne
dane obiektu
Opis czynności wykonywanych w kaŜdym tygodniu odbywanej praktyki z podaniem dat

Comiesięczna opinia kierującego praktyką

Podsumowanie praktyki
Ilość miesięcy praktyki 60
Potwierdzenie i zaopiniowanie praktyki co
najmniej raz w miesiącu przez osobę
kierującą – data i podpis
(pieczęć izby okręgowej)

59
60

³

Wypełnić odrębnie dla kaŜdego obiektu, na początku praktyki związanej z pracą nad nim.
Wypełnić po zakończeniu praktyki nad kaŜdym z obiektów.
Wypełnić raz w miesiącu, z tym Ŝe przy zmianie rodzaju pracy lub jednostki, w której odbywała się praktyka oraz po zakończeniu
praktyki wpisuje się ogólną ocenę z teoretycznej i praktycznej wiedzy z zakresu specjalności osoby ubiegającej się o uprawnienia
budowlane.

strona 31

KRAJOWA RADA IZBY ARCHITEKTÓW RP

Obiekt budowlany 61
Nazwa obiektu
Przeznaczenie
Powierzchnia całkowita

Kubatura

Rodzaj konstrukcji
Adres budowy
Nazwa Inwestora
Inne charakterystyczne
dane obiektu
Opis czynności wykonywanych w kaŜdym tygodniu odbywanej praktyki z podaniem dat

Comiesięczna opinia kierującego praktyką

Podsumowanie praktyki
Ilość miesięcy praktyki 62
Potwierdzenie i zaopiniowanie praktyki co
najmniej raz w miesiącu przez osobę
kierującą – data i podpis
(pieczęć izby okręgowej)

61
62

³

Wypełnić odrębnie dla kaŜdego obiektu, na początku praktyki związanej z pracą nad nim.
Wypełnić po zakończeniu praktyki nad kaŜdym z obiektów.
Wypełnić raz w miesiącu, z tym Ŝe przy zmianie rodzaju pracy lub jednostki, w której odbywała się praktyka oraz po zakończeniu
praktyki wpisuje się ogólną ocenę z teoretycznej i praktycznej wiedzy z zakresu specjalności osoby ubiegającej się o uprawnienia
budowlane.
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Obiekt budowlany 63
Nazwa obiektu
Przeznaczenie
Powierzchnia całkowita

Kubatura

Rodzaj konstrukcji
Adres budowy
Nazwa Inwestora
Inne charakterystyczne
dane obiektu
Opis czynności wykonywanych w kaŜdym tygodniu odbywanej praktyki z podaniem dat

Comiesięczna opinia kierującego praktyką

Podsumowanie praktyki
Ilość miesięcy praktyki 64
Potwierdzenie i zaopiniowanie praktyki co
najmniej raz w miesiącu przez osobę
kierującą – data i podpis
(pieczęć izby okręgowej)

63
64

³

Wypełnić odrębnie dla kaŜdego obiektu, na początku praktyki związanej z pracą nad nim.
Wypełnić po zakończeniu praktyki nad kaŜdym z obiektów.
Wypełnić raz w miesiącu, z tym Ŝe przy zmianie rodzaju pracy lub jednostki, w której odbywała się praktyka oraz po zakończeniu
praktyki wpisuje się ogólną ocenę z teoretycznej i praktycznej wiedzy z zakresu specjalności osoby ubiegającej się o uprawnienia
budowlane.
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Obiekt budowlany 65
Nazwa obiektu
Przeznaczenie
Powierzchnia całkowita

Kubatura

Rodzaj konstrukcji
Adres budowy
Nazwa Inwestora
Inne charakterystyczne
dane obiektu
Opis czynności wykonywanych w kaŜdym tygodniu odbywanej praktyki z podaniem dat

Comiesięczna opinia kierującego praktyką

Podsumowanie praktyki
Ilość miesięcy praktyki 66
Potwierdzenie i zaopiniowanie praktyki co
najmniej raz w miesiącu przez osobę
kierującą – data i podpis
(pieczęć izby okręgowej)

65
66

³

Wypełnić odrębnie dla kaŜdego obiektu, na początku praktyki związanej z pracą nad nim.
Wypełnić po zakończeniu praktyki nad kaŜdym z obiektów.
Wypełnić raz w miesiącu, z tym Ŝe przy zmianie rodzaju pracy lub jednostki, w której odbywała się praktyka oraz po zakończeniu
praktyki wpisuje się ogólną ocenę z teoretycznej i praktycznej wiedzy z zakresu specjalności osoby ubiegającej się o uprawnienia
budowlane.
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Obiekt budowlany 67
Nazwa obiektu
Przeznaczenie
Powierzchnia całkowita

Kubatura

Rodzaj konstrukcji
Adres budowy
Nazwa Inwestora
Inne charakterystyczne
dane obiektu
Opis czynności wykonywanych w kaŜdym tygodniu odbywanej praktyki z podaniem dat

Comiesięczna opinia kierującego praktyką

Podsumowanie praktyki
Ilość miesięcy praktyki 68
Potwierdzenie i zaopiniowanie praktyki co
najmniej raz w miesiącu przez osobę
kierującą – data i podpis
(pieczęć izby okręgowej)

67
68

³

Wypełnić odrębnie dla kaŜdego obiektu, na początku praktyki związanej z pracą nad nim.
Wypełnić po zakończeniu praktyki nad kaŜdym z obiektów.
Wypełnić raz w miesiącu, z tym Ŝe przy zmianie rodzaju pracy lub jednostki, w której odbywała się praktyka oraz po zakończeniu
praktyki wpisuje się ogólną ocenę z teoretycznej i praktycznej wiedzy z zakresu specjalności osoby ubiegającej się o uprawnienia
budowlane.
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Obiekt budowlany 69
Nazwa obiektu
Przeznaczenie
Powierzchnia całkowita

Kubatura

Rodzaj konstrukcji
Adres budowy
Nazwa Inwestora
Inne charakterystyczne
dane obiektu
Opis czynności wykonywanych w kaŜdym tygodniu odbywanej praktyki z podaniem dat

Comiesięczna opinia kierującego praktyką

Podsumowanie praktyki
Ilość miesięcy praktyki 70
Potwierdzenie i zaopiniowanie praktyki co
najmniej raz w miesiącu przez osobę
kierującą – data i podpis
(pieczęć izby okręgowej)

69
70

³

Wypełnić odrębnie dla kaŜdego obiektu, na początku praktyki związanej z pracą nad nim.
Wypełnić po zakończeniu praktyki nad kaŜdym z obiektów.
Wypełnić raz w miesiącu, z tym Ŝe przy zmianie rodzaju pracy lub jednostki, w której odbywała się praktyka oraz po zakończeniu
praktyki wpisuje się ogólną ocenę z teoretycznej i praktycznej wiedzy z zakresu specjalności osoby ubiegającej się o uprawnienia
budowlane.
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Obiekt budowlany 71
Nazwa obiektu
Przeznaczenie
Powierzchnia całkowita

Kubatura

Rodzaj konstrukcji
Adres budowy
Nazwa Inwestora
Inne charakterystyczne
dane obiektu
Opis czynności wykonywanych w kaŜdym tygodniu odbywanej praktyki z podaniem dat

Comiesięczna opinia kierującego praktyką

Podsumowanie praktyki
Ilość miesięcy praktyki 72
Potwierdzenie i zaopiniowanie praktyki co
najmniej raz w miesiącu przez osobę
kierującą – data i podpis
(pieczęć izby okręgowej)

71
72

³

Wypełnić odrębnie dla kaŜdego obiektu, na początku praktyki związanej z pracą nad nim.
Wypełnić po zakończeniu praktyki nad kaŜdym z obiektów.
Wypełnić raz w miesiącu, z tym Ŝe przy zmianie rodzaju pracy lub jednostki, w której odbywała się praktyka oraz po zakończeniu
praktyki wpisuje się ogólną ocenę z teoretycznej i praktycznej wiedzy z zakresu specjalności osoby ubiegającej się o uprawnienia
budowlane.
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Obiekt budowlany 73
Nazwa obiektu
Przeznaczenie
Powierzchnia całkowita

Kubatura

Rodzaj konstrukcji
Adres budowy
Nazwa Inwestora
Inne charakterystyczne
dane obiektu
Opis czynności wykonywanych w kaŜdym tygodniu odbywanej praktyki z podaniem dat

Comiesięczna opinia kierującego praktyką

Podsumowanie praktyki
Ilość miesięcy praktyki 74
Potwierdzenie i zaopiniowanie praktyki co
najmniej raz w miesiącu przez osobę
kierującą – data i podpis
(pieczęć izby okręgowej)

73
74

³

Wypełnić odrębnie dla kaŜdego obiektu, na początku praktyki związanej z pracą nad nim.
Wypełnić po zakończeniu praktyki nad kaŜdym z obiektów.
Wypełnić raz w miesiącu, z tym Ŝe przy zmianie rodzaju pracy lub jednostki, w której odbywała się praktyka oraz po zakończeniu
praktyki wpisuje się ogólną ocenę z teoretycznej i praktycznej wiedzy z zakresu specjalności osoby ubiegającej się o uprawnienia
budowlane.
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Obiekt budowlany 75
Nazwa obiektu
Przeznaczenie
Powierzchnia całkowita

Kubatura

Rodzaj konstrukcji
Adres budowy
Nazwa Inwestora
Inne charakterystyczne
dane obiektu
Opis czynności wykonywanych w kaŜdym tygodniu odbywanej praktyki z podaniem dat

Comiesięczna opinia kierującego praktyką

Podsumowanie praktyki
Ilość miesięcy praktyki 76
Potwierdzenie i zaopiniowanie praktyki co
najmniej raz w miesiącu przez osobę
kierującą – data i podpis
(pieczęć izby okręgowej)

75
76

³

Wypełnić odrębnie dla kaŜdego obiektu, na początku praktyki związanej z pracą nad nim.
Wypełnić po zakończeniu praktyki nad kaŜdym z obiektów.
Wypełnić raz w miesiącu, z tym Ŝe przy zmianie rodzaju pracy lub jednostki, w której odbywała się praktyka oraz po zakończeniu
praktyki wpisuje się ogólną ocenę z teoretycznej i praktycznej wiedzy z zakresu specjalności osoby ubiegającej się o uprawnienia
budowlane.
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Obiekt budowlany 77
Nazwa obiektu
Przeznaczenie
Powierzchnia całkowita

Kubatura

Rodzaj konstrukcji
Adres budowy
Nazwa Inwestora
Inne charakterystyczne
dane obiektu
Opis czynności wykonywanych w kaŜdym tygodniu odbywanej praktyki z podaniem dat

Comiesięczna opinia kierującego praktyką

Podsumowanie praktyki
Ilość miesięcy praktyki 78
Potwierdzenie i zaopiniowanie praktyki co
najmniej raz w miesiącu przez osobę
kierującą – data i podpis
(pieczęć izby okręgowej)

77
78

³

Wypełnić odrębnie dla kaŜdego obiektu, na początku praktyki związanej z pracą nad nim.
Wypełnić po zakończeniu praktyki nad kaŜdym z obiektów.
Wypełnić raz w miesiącu, z tym Ŝe przy zmianie rodzaju pracy lub jednostki, w której odbywała się praktyka oraz po zakończeniu
praktyki wpisuje się ogólną ocenę z teoretycznej i praktycznej wiedzy z zakresu specjalności osoby ubiegającej się o uprawnienia
budowlane.
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Obiekt budowlany 79
Nazwa obiektu
Przeznaczenie
Powierzchnia całkowita

Kubatura

Rodzaj konstrukcji
Adres budowy
Nazwa Inwestora
Inne charakterystyczne
dane obiektu
Opis czynności wykonywanych w kaŜdym tygodniu odbywanej praktyki z podaniem dat

Comiesięczna opinia kierującego praktyką

Podsumowanie praktyki
Ilość miesięcy praktyki 80
Potwierdzenie i zaopiniowanie praktyki co
najmniej raz w miesiącu przez osobę
kierującą – data i podpis
(pieczęć izby okręgowej)

79
80

³

Wypełnić odrębnie dla kaŜdego obiektu, na początku praktyki związanej z pracą nad nim.
Wypełnić po zakończeniu praktyki nad kaŜdym z obiektów.
Wypełnić raz w miesiącu, z tym Ŝe przy zmianie rodzaju pracy lub jednostki, w której odbywała się praktyka oraz po zakończeniu
praktyki wpisuje się ogólną ocenę z teoretycznej i praktycznej wiedzy z zakresu specjalności osoby ubiegającej się o uprawnienia
budowlane.
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Obiekt budowlany 81
Nazwa obiektu
Przeznaczenie
Powierzchnia całkowita

Kubatura

Rodzaj konstrukcji
Adres budowy
Nazwa Inwestora
Inne charakterystyczne
dane obiektu
Opis czynności wykonywanych w kaŜdym tygodniu odbywanej praktyki z podaniem dat

Comiesięczna opinia kierującego praktyką

Podsumowanie praktyki
Ilość miesięcy praktyki 82
Potwierdzenie i zaopiniowanie praktyki co
najmniej raz w miesiącu przez osobę
kierującą – data i podpis
(pieczęć izby okręgowej)

81
82

³

Wypełnić odrębnie dla kaŜdego obiektu, na początku praktyki związanej z pracą nad nim.
Wypełnić po zakończeniu praktyki nad kaŜdym z obiektów.
Wypełnić raz w miesiącu, z tym Ŝe przy zmianie rodzaju pracy lub jednostki, w której odbywała się praktyka oraz po zakończeniu
praktyki wpisuje się ogólną ocenę z teoretycznej i praktycznej wiedzy z zakresu specjalności osoby ubiegającej się o uprawnienia
budowlane.
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Obiekt budowlany 83
Nazwa obiektu
Przeznaczenie
Powierzchnia całkowita

Kubatura

Rodzaj konstrukcji
Adres budowy
Nazwa Inwestora
Inne charakterystyczne
dane obiektu
Opis czynności wykonywanych w kaŜdym tygodniu odbywanej praktyki z podaniem dat

Comiesięczna opinia kierującego praktyką

Podsumowanie praktyki
Ilość miesięcy praktyki 84
Potwierdzenie i zaopiniowanie praktyki co
najmniej raz w miesiącu przez osobę
kierującą – data i podpis
(pieczęć izby okręgowej)

83
84

³

Wypełnić odrębnie dla kaŜdego obiektu, na początku praktyki związanej z pracą nad nim.
Wypełnić po zakończeniu praktyki nad kaŜdym z obiektów.
Wypełnić raz w miesiącu, z tym Ŝe przy zmianie rodzaju pracy lub jednostki, w której odbywała się praktyka oraz po zakończeniu
praktyki wpisuje się ogólną ocenę z teoretycznej i praktycznej wiedzy z zakresu specjalności osoby ubiegającej się o uprawnienia
budowlane.
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Obiekt budowlany 85
Nazwa obiektu
Przeznaczenie
Powierzchnia całkowita

Kubatura

Rodzaj konstrukcji
Adres budowy
Nazwa Inwestora
Inne charakterystyczne
dane obiektu
Opis czynności wykonywanych w kaŜdym tygodniu odbywanej praktyki z podaniem dat

Comiesięczna opinia kierującego praktyką

Podsumowanie praktyki
Ilość miesięcy praktyki 86
Potwierdzenie i zaopiniowanie praktyki co
najmniej raz w miesiącu przez osobę
kierującą – data i podpis
(pieczęć izby okręgowej)

85
86

³

Wypełnić odrębnie dla kaŜdego obiektu, na początku praktyki związanej z pracą nad nim.
Wypełnić po zakończeniu praktyki nad kaŜdym z obiektów.
Wypełnić raz w miesiącu, z tym Ŝe przy zmianie rodzaju pracy lub jednostki, w której odbywała się praktyka oraz po zakończeniu
praktyki wpisuje się ogólną ocenę z teoretycznej i praktycznej wiedzy z zakresu specjalności osoby ubiegającej się o uprawnienia
budowlane.
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Obiekt budowlany 87
Nazwa obiektu
Przeznaczenie
Powierzchnia całkowita

Kubatura

Rodzaj konstrukcji
Adres budowy
Nazwa Inwestora
Inne charakterystyczne
dane obiektu
Opis czynności wykonywanych w kaŜdym tygodniu odbywanej praktyki z podaniem dat

Comiesięczna opinia kierującego praktyką

Podsumowanie praktyki
Ilość miesięcy praktyki 88
Potwierdzenie i zaopiniowanie praktyki co
najmniej raz w miesiącu przez osobę
kierującą – data i podpis
(pieczęć izby okręgowej)

87
88

³

Wypełnić odrębnie dla kaŜdego obiektu, na początku praktyki związanej z pracą nad nim.
Wypełnić po zakończeniu praktyki nad kaŜdym z obiektów.
Wypełnić raz w miesiącu, z tym Ŝe przy zmianie rodzaju pracy lub jednostki, w której odbywała się praktyka oraz po zakończeniu
praktyki wpisuje się ogólną ocenę z teoretycznej i praktycznej wiedzy z zakresu specjalności osoby ubiegającej się o uprawnienia
budowlane.
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Obiekt budowlany 89
Nazwa obiektu
Przeznaczenie
Powierzchnia całkowita

Kubatura

Rodzaj konstrukcji
Adres budowy
Nazwa Inwestora
Inne charakterystyczne
dane obiektu
Opis czynności wykonywanych w kaŜdym tygodniu odbywanej praktyki z podaniem dat

Comiesięczna opinia kierującego praktyką

Podsumowanie praktyki
Ilość miesięcy praktyki 90
Potwierdzenie i zaopiniowanie praktyki co
najmniej raz w miesiącu przez osobę
kierującą – data i podpis
(pieczęć izby okręgowej)

89
90

³

Wypełnić odrębnie dla kaŜdego obiektu, na początku praktyki związanej z pracą nad nim.
Wypełnić po zakończeniu praktyki nad kaŜdym z obiektów.
Wypełnić raz w miesiącu, z tym Ŝe przy zmianie rodzaju pracy lub jednostki, w której odbywała się praktyka oraz po zakończeniu
praktyki wpisuje się ogólną ocenę z teoretycznej i praktycznej wiedzy z zakresu specjalności osoby ubiegającej się o uprawnienia
budowlane.
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Obiekt budowlany 91
Nazwa obiektu
Przeznaczenie
Powierzchnia całkowita

Kubatura

Rodzaj konstrukcji
Adres budowy
Nazwa Inwestora
Inne charakterystyczne
dane obiektu
Opis czynności wykonywanych w kaŜdym tygodniu odbywanej praktyki z podaniem dat

Comiesięczna opinia kierującego praktyką

Podsumowanie praktyki
Ilość miesięcy praktyki 92
Potwierdzenie i zaopiniowanie praktyki co
najmniej raz w miesiącu przez osobę
kierującą – data i podpis
(pieczęć izby okręgowej)

91
92

³

Wypełnić odrębnie dla kaŜdego obiektu, na początku praktyki związanej z pracą nad nim.
Wypełnić po zakończeniu praktyki nad kaŜdym z obiektów.
Wypełnić raz w miesiącu, z tym Ŝe przy zmianie rodzaju pracy lub jednostki, w której odbywała się praktyka oraz po zakończeniu
praktyki wpisuje się ogólną ocenę z teoretycznej i praktycznej wiedzy z zakresu specjalności osoby ubiegającej się o uprawnienia
budowlane.
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Obiekt budowlany 93
Nazwa obiektu
Przeznaczenie
Powierzchnia całkowita

Kubatura

Rodzaj konstrukcji
Adres budowy
Nazwa Inwestora
Inne charakterystyczne
dane obiektu
Opis czynności wykonywanych w kaŜdym tygodniu odbywanej praktyki z podaniem dat

Comiesięczna opinia kierującego praktyką

Podsumowanie praktyki
Ilość miesięcy praktyki 94
Potwierdzenie i zaopiniowanie praktyki co
najmniej raz w miesiącu przez osobę
kierującą – data i podpis
(pieczęć izby okręgowej)

93
94

³

Wypełnić odrębnie dla kaŜdego obiektu, na początku praktyki związanej z pracą nad nim.
Wypełnić po zakończeniu praktyki nad kaŜdym z obiektów.
Wypełnić raz w miesiącu, z tym Ŝe przy zmianie rodzaju pracy lub jednostki, w której odbywała się praktyka oraz po zakończeniu
praktyki wpisuje się ogólną ocenę z teoretycznej i praktycznej wiedzy z zakresu specjalności osoby ubiegającej się o uprawnienia
budowlane.
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Obiekt budowlany 95
Nazwa obiektu
Przeznaczenie
Powierzchnia całkowita

Kubatura

Rodzaj konstrukcji
Adres budowy
Nazwa Inwestora
Inne charakterystyczne
dane obiektu
Opis czynności wykonywanych w kaŜdym tygodniu odbywanej praktyki z podaniem dat

Comiesięczna opinia kierującego praktyką

Podsumowanie praktyki
Ilość miesięcy praktyki 96
Potwierdzenie i zaopiniowanie praktyki co
najmniej raz w miesiącu przez osobę
kierującą – data i podpis
(pieczęć izby okręgowej)

95
96

³

Wypełnić odrębnie dla kaŜdego obiektu, na początku praktyki związanej z pracą nad nim.
Wypełnić po zakończeniu praktyki nad kaŜdym z obiektów.
Wypełnić raz w miesiącu, z tym Ŝe przy zmianie rodzaju pracy lub jednostki, w której odbywała się praktyka oraz po zakończeniu
praktyki wpisuje się ogólną ocenę z teoretycznej i praktycznej wiedzy z zakresu specjalności osoby ubiegającej się o uprawnienia
budowlane.
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Obiekt budowlany 97
Nazwa obiektu
Przeznaczenie
Powierzchnia całkowita

Kubatura

Rodzaj konstrukcji
Adres budowy
Nazwa Inwestora
Inne charakterystyczne
dane obiektu
Opis czynności wykonywanych w kaŜdym tygodniu odbywanej praktyki z podaniem dat

Comiesięczna opinia kierującego praktyką

Podsumowanie praktyki
Ilość miesięcy praktyki 98
Potwierdzenie i zaopiniowanie praktyki co
najmniej raz w miesiącu przez osobę
kierującą – data i podpis
(pieczęć izby okręgowej)

97
98

³

Wypełnić odrębnie dla kaŜdego obiektu, na początku praktyki związanej z pracą nad nim.
Wypełnić po zakończeniu praktyki nad kaŜdym z obiektów.
Wypełnić raz w miesiącu, z tym Ŝe przy zmianie rodzaju pracy lub jednostki, w której odbywała się praktyka oraz po zakończeniu
praktyki wpisuje się ogólną ocenę z teoretycznej i praktycznej wiedzy z zakresu specjalności osoby ubiegającej się o uprawnienia
budowlane.
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Obiekt budowlany 99
Nazwa obiektu
Przeznaczenie
Powierzchnia całkowita

Kubatura

Rodzaj konstrukcji
Adres budowy
Nazwa Inwestora
Inne charakterystyczne
dane obiektu
Opis czynności wykonywanych w kaŜdym tygodniu odbywanej praktyki z podaniem dat

Comiesięczna opinia kierującego praktyką

Podsumowanie praktyki
Ilość miesięcy praktyki 100
Potwierdzenie i zaopiniowanie praktyki co
najmniej raz w miesiącu przez osobę
kierującą – data i podpis
(pieczęć izby okręgowej)

99
100

³

Wypełnić odrębnie dla kaŜdego obiektu, na początku praktyki związanej z pracą nad nim.
Wypełnić po zakończeniu praktyki nad kaŜdym z obiektów.
Wypełnić raz w miesiącu, z tym Ŝe przy zmianie rodzaju pracy lub jednostki, w której odbywała się praktyka oraz po zakończeniu
praktyki wpisuje się ogólną ocenę z teoretycznej i praktycznej wiedzy z zakresu specjalności osoby ubiegającej się o uprawnienia
budowlane.
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Obiekt budowlany 101
Nazwa obiektu
Przeznaczenie
Powierzchnia całkowita

Kubatura

Rodzaj konstrukcji
Adres budowy
Nazwa Inwestora
Inne charakterystyczne
dane obiektu
Opis czynności wykonywanych w kaŜdym tygodniu odbywanej praktyki z podaniem dat

Comiesięczna opinia kierującego praktyką

Podsumowanie praktyki
Ilość miesięcy praktyki 102
Potwierdzenie i zaopiniowanie praktyki co
najmniej raz w miesiącu przez osobę
kierującą – data i podpis
(pieczęć izby okręgowej)

101
102

³

Wypełnić odrębnie dla kaŜdego obiektu, na początku praktyki związanej z pracą nad nim.
Wypełnić po zakończeniu praktyki nad kaŜdym z obiektów.
Wypełnić raz w miesiącu, z tym Ŝe przy zmianie rodzaju pracy lub jednostki, w której odbywała się praktyka oraz po zakończeniu
praktyki wpisuje się ogólną ocenę z teoretycznej i praktycznej wiedzy z zakresu specjalności osoby ubiegającej się o uprawnienia
budowlane.
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Obiekt budowlany 103
Nazwa obiektu
Przeznaczenie
Powierzchnia całkowita

Kubatura

Rodzaj konstrukcji
Adres budowy
Nazwa Inwestora
Inne charakterystyczne
dane obiektu
Opis czynności wykonywanych w kaŜdym tygodniu odbywanej praktyki z podaniem dat

Comiesięczna opinia kierującego praktyką

Podsumowanie praktyki
Ilość miesięcy praktyki 104
Potwierdzenie i zaopiniowanie praktyki co
najmniej raz w miesiącu przez osobę
kierującą – data i podpis
(pieczęć izby okręgowej)

103
104

³

Wypełnić odrębnie dla kaŜdego obiektu, na początku praktyki związanej z pracą nad nim.
Wypełnić po zakończeniu praktyki nad kaŜdym z obiektów.
Wypełnić raz w miesiącu, z tym Ŝe przy zmianie rodzaju pracy lub jednostki, w której odbywała się praktyka oraz po zakończeniu
praktyki wpisuje się ogólną ocenę z teoretycznej i praktycznej wiedzy z zakresu specjalności osoby ubiegającej się o uprawnienia
budowlane.
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Obiekt budowlany 105
Nazwa obiektu
Przeznaczenie
Powierzchnia całkowita

Kubatura

Rodzaj konstrukcji
Adres budowy
Nazwa Inwestora
Inne charakterystyczne
dane obiektu
Opis czynności wykonywanych w kaŜdym tygodniu odbywanej praktyki z podaniem dat

Comiesięczna opinia kierującego praktyką

Podsumowanie praktyki
Ilość miesięcy praktyki 106
Potwierdzenie i zaopiniowanie praktyki co
najmniej raz w miesiącu przez osobę
kierującą – data i podpis
(pieczęć izby okręgowej)

105
106

³

Wypełnić odrębnie dla kaŜdego obiektu, na początku praktyki związanej z pracą nad nim.
Wypełnić po zakończeniu praktyki nad kaŜdym z obiektów.
Wypełnić raz w miesiącu, z tym Ŝe przy zmianie rodzaju pracy lub jednostki, w której odbywała się praktyka oraz po zakończeniu
praktyki wpisuje się ogólną ocenę z teoretycznej i praktycznej wiedzy z zakresu specjalności osoby ubiegającej się o uprawnienia
budowlane.
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Obiekt budowlany 107
Nazwa obiektu
Przeznaczenie
Powierzchnia całkowita

Kubatura

Rodzaj konstrukcji
Adres budowy
Nazwa Inwestora
Inne charakterystyczne
dane obiektu
Opis czynności wykonywanych w kaŜdym tygodniu odbywanej praktyki z podaniem dat

Comiesięczna opinia kierującego praktyką

Podsumowanie praktyki
Ilość miesięcy praktyki 108
Potwierdzenie i zaopiniowanie praktyki co
najmniej raz w miesiącu przez osobę
kierującą – data i podpis
(pieczęć izby okręgowej)

107
108

³

Wypełnić odrębnie dla kaŜdego obiektu, na początku praktyki związanej z pracą nad nim.
Wypełnić po zakończeniu praktyki nad kaŜdym z obiektów.
Wypełnić raz w miesiącu, z tym Ŝe przy zmianie rodzaju pracy lub jednostki, w której odbywała się praktyka oraz po zakończeniu
praktyki wpisuje się ogólną ocenę z teoretycznej i praktycznej wiedzy z zakresu specjalności osoby ubiegającej się o uprawnienia
budowlane.
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Obiekt budowlany 109
Nazwa obiektu
Przeznaczenie
Powierzchnia całkowita

Kubatura

Rodzaj konstrukcji
Adres budowy
Nazwa Inwestora
Inne charakterystyczne
dane obiektu
Opis czynności wykonywanych w kaŜdym tygodniu odbywanej praktyki z podaniem dat

Comiesięczna opinia kierującego praktyką

Podsumowanie praktyki
Ilość miesięcy praktyki 110
Potwierdzenie i zaopiniowanie praktyki co
najmniej raz w miesiącu przez osobę
kierującą – data i podpis
(pieczęć izby okręgowej)

109
110

³

Wypełnić odrębnie dla kaŜdego obiektu, na początku praktyki związanej z pracą nad nim.
Wypełnić po zakończeniu praktyki nad kaŜdym z obiektów.
Wypełnić raz w miesiącu, z tym Ŝe przy zmianie rodzaju pracy lub jednostki, w której odbywała się praktyka oraz po zakończeniu
praktyki wpisuje się ogólną ocenę z teoretycznej i praktycznej wiedzy z zakresu specjalności osoby ubiegającej się o uprawnienia
budowlane.
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Obiekt budowlany 111
Nazwa obiektu
Przeznaczenie
Powierzchnia całkowita

Kubatura

Rodzaj konstrukcji
Adres budowy
Nazwa Inwestora
Inne charakterystyczne
dane obiektu
Opis czynności wykonywanych w kaŜdym tygodniu odbywanej praktyki z podaniem dat

Comiesięczna opinia kierującego praktyką

Podsumowanie praktyki
Ilość miesięcy praktyki 112
Potwierdzenie i zaopiniowanie praktyki co
najmniej raz w miesiącu przez osobę
kierującą – data i podpis
(pieczęć izby okręgowej)

111
112

³

Wypełnić odrębnie dla kaŜdego obiektu, na początku praktyki związanej z pracą nad nim.
Wypełnić po zakończeniu praktyki nad kaŜdym z obiektów.
Wypełnić raz w miesiącu, z tym Ŝe przy zmianie rodzaju pracy lub jednostki, w której odbywała się praktyka oraz po zakończeniu
praktyki wpisuje się ogólną ocenę z teoretycznej i praktycznej wiedzy z zakresu specjalności osoby ubiegającej się o uprawnienia
budowlane.
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Obiekt budowlany 113
Nazwa obiektu
Przeznaczenie
Powierzchnia całkowita

Kubatura

Rodzaj konstrukcji
Adres budowy
Nazwa Inwestora
Inne charakterystyczne
dane obiektu
Opis czynności wykonywanych w kaŜdym tygodniu odbywanej praktyki z podaniem dat

Comiesięczna opinia kierującego praktyką

Podsumowanie praktyki
Ilość miesięcy praktyki 114
Potwierdzenie i zaopiniowanie praktyki co
najmniej raz w miesiącu przez osobę
kierującą – data i podpis
(pieczęć izby okręgowej)

113
114

³

Wypełnić odrębnie dla kaŜdego obiektu, na początku praktyki związanej z pracą nad nim.
Wypełnić po zakończeniu praktyki nad kaŜdym z obiektów.
Wypełnić raz w miesiącu, z tym Ŝe przy zmianie rodzaju pracy lub jednostki, w której odbywała się praktyka oraz po zakończeniu
praktyki wpisuje się ogólną ocenę z teoretycznej i praktycznej wiedzy z zakresu specjalności osoby ubiegającej się o uprawnienia
budowlane.
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Obiekt budowlany 115
Nazwa obiektu
Przeznaczenie
Powierzchnia całkowita

Kubatura

Rodzaj konstrukcji
Adres budowy
Nazwa Inwestora
Inne charakterystyczne
dane obiektu
Opis czynności wykonywanych w kaŜdym tygodniu odbywanej praktyki z podaniem dat

Comiesięczna opinia kierującego praktyką

Podsumowanie praktyki
Ilość miesięcy praktyki 116
Potwierdzenie i zaopiniowanie praktyki co
najmniej raz w miesiącu przez osobę
kierującą – data i podpis
(pieczęć izby okręgowej)

115
116

³

Wypełnić odrębnie dla kaŜdego obiektu, na początku praktyki związanej z pracą nad nim.
Wypełnić po zakończeniu praktyki nad kaŜdym z obiektów.
Wypełnić raz w miesiącu, z tym Ŝe przy zmianie rodzaju pracy lub jednostki, w której odbywała się praktyka oraz po zakończeniu
praktyki wpisuje się ogólną ocenę z teoretycznej i praktycznej wiedzy z zakresu specjalności osoby ubiegającej się o uprawnienia
budowlane.
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Obiekt budowlany 117
Nazwa obiektu
Przeznaczenie
Powierzchnia całkowita

Kubatura

Rodzaj konstrukcji
Adres budowy
Nazwa Inwestora
Inne charakterystyczne
dane obiektu
Opis czynności wykonywanych w kaŜdym tygodniu odbywanej praktyki z podaniem dat

Comiesięczna opinia kierującego praktyką

Podsumowanie praktyki
Ilość miesięcy praktyki 118
Potwierdzenie i zaopiniowanie praktyki co
najmniej raz w miesiącu przez osobę
kierującą – data i podpis
(pieczęć izby okręgowej)

117
118

³

Wypełnić odrębnie dla kaŜdego obiektu, na początku praktyki związanej z pracą nad nim.
Wypełnić po zakończeniu praktyki nad kaŜdym z obiektów.
Wypełnić raz w miesiącu, z tym Ŝe przy zmianie rodzaju pracy lub jednostki, w której odbywała się praktyka oraz po zakończeniu
praktyki wpisuje się ogólną ocenę z teoretycznej i praktycznej wiedzy z zakresu specjalności osoby ubiegającej się o uprawnienia
budowlane.
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Obiekt budowlany 119
Nazwa obiektu
Przeznaczenie
Powierzchnia całkowita

Kubatura

Rodzaj konstrukcji
Adres budowy
Nazwa Inwestora
Inne charakterystyczne
dane obiektu
Opis czynności wykonywanych w kaŜdym tygodniu odbywanej praktyki z podaniem dat

Comiesięczna opinia kierującego praktyką

Podsumowanie praktyki
Ilość miesięcy praktyki 120
Potwierdzenie i zaopiniowanie praktyki co
najmniej raz w miesiącu przez osobę
kierującą – data i podpis
(pieczęć izby okręgowej)

119
120

³

Wypełnić odrębnie dla kaŜdego obiektu, na początku praktyki związanej z pracą nad nim.
Wypełnić po zakończeniu praktyki nad kaŜdym z obiektów.
Wypełnić raz w miesiącu, z tym Ŝe przy zmianie rodzaju pracy lub jednostki, w której odbywała się praktyka oraz po zakończeniu
praktyki wpisuje się ogólną ocenę z teoretycznej i praktycznej wiedzy z zakresu specjalności osoby ubiegającej się o uprawnienia
budowlane.
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Obiekt budowlany 121
Nazwa obiektu
Przeznaczenie
Powierzchnia całkowita

Kubatura

Rodzaj konstrukcji
Adres budowy
Nazwa Inwestora
Inne charakterystyczne
dane obiektu
Opis czynności wykonywanych w kaŜdym tygodniu odbywanej praktyki z podaniem dat

Comiesięczna opinia kierującego praktyką

Podsumowanie praktyki
Ilość miesięcy praktyki 122
Potwierdzenie i zaopiniowanie praktyki co
najmniej raz w miesiącu przez osobę
kierującą – data i podpis
(pieczęć izby okręgowej)

121
122

³

Wypełnić odrębnie dla kaŜdego obiektu, na początku praktyki związanej z pracą nad nim.
Wypełnić po zakończeniu praktyki nad kaŜdym z obiektów.
Wypełnić raz w miesiącu, z tym Ŝe przy zmianie rodzaju pracy lub jednostki, w której odbywała się praktyka oraz po zakończeniu
praktyki wpisuje się ogólną ocenę z teoretycznej i praktycznej wiedzy z zakresu specjalności osoby ubiegającej się o uprawnienia
budowlane.
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Obiekt budowlany 123
Nazwa obiektu
Przeznaczenie
Powierzchnia całkowita

Kubatura

Rodzaj konstrukcji
Adres budowy
Nazwa Inwestora
Inne charakterystyczne
dane obiektu
Opis czynności wykonywanych w kaŜdym tygodniu odbywanej praktyki z podaniem dat

Comiesięczna opinia kierującego praktyką

Podsumowanie praktyki
Ilość miesięcy praktyki 124
Potwierdzenie i zaopiniowanie praktyki co
najmniej raz w miesiącu przez osobę
kierującą – data i podpis
(pieczęć izby okręgowej)

123
124

³

Wypełnić odrębnie dla kaŜdego obiektu, na początku praktyki związanej z pracą nad nim.
Wypełnić po zakończeniu praktyki nad kaŜdym z obiektów.
Wypełnić raz w miesiącu, z tym Ŝe przy zmianie rodzaju pracy lub jednostki, w której odbywała się praktyka oraz po zakończeniu
praktyki wpisuje się ogólną ocenę z teoretycznej i praktycznej wiedzy z zakresu specjalności osoby ubiegającej się o uprawnienia
budowlane.
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Obiekt budowlany 125
Nazwa obiektu
Przeznaczenie
Powierzchnia całkowita

Kubatura

Rodzaj konstrukcji
Adres budowy
Nazwa Inwestora
Inne charakterystyczne
dane obiektu
Opis czynności wykonywanych w kaŜdym tygodniu odbywanej praktyki z podaniem dat

Comiesięczna opinia kierującego praktyką

Podsumowanie praktyki
Ilość miesięcy praktyki 126
Potwierdzenie i zaopiniowanie praktyki co
najmniej raz w miesiącu przez osobę
kierującą – data i podpis
(pieczęć izby okręgowej)

125
126

³

Wypełnić odrębnie dla kaŜdego obiektu, na początku praktyki związanej z pracą nad nim.
Wypełnić po zakończeniu praktyki nad kaŜdym z obiektów.
Wypełnić raz w miesiącu, z tym Ŝe przy zmianie rodzaju pracy lub jednostki, w której odbywała się praktyka oraz po zakończeniu
praktyki wpisuje się ogólną ocenę z teoretycznej i praktycznej wiedzy z zakresu specjalności osoby ubiegającej się o uprawnienia
budowlane.
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Obiekt budowlany 127
Nazwa obiektu
Przeznaczenie
Powierzchnia całkowita

Kubatura

Rodzaj konstrukcji
Adres budowy
Nazwa Inwestora
Inne charakterystyczne
dane obiektu
Opis czynności wykonywanych w kaŜdym tygodniu odbywanej praktyki z podaniem dat

Comiesięczna opinia kierującego praktyką

Podsumowanie praktyki
Ilość miesięcy praktyki 128
Potwierdzenie i zaopiniowanie praktyki co
najmniej raz w miesiącu przez osobę
kierującą – data i podpis
(pieczęć izby okręgowej)

127
128

³

Wypełnić odrębnie dla kaŜdego obiektu, na początku praktyki związanej z pracą nad nim.
Wypełnić po zakończeniu praktyki nad kaŜdym z obiektów.
Wypełnić raz w miesiącu, z tym Ŝe przy zmianie rodzaju pracy lub jednostki, w której odbywała się praktyka oraz po zakończeniu
praktyki wpisuje się ogólną ocenę z teoretycznej i praktycznej wiedzy z zakresu specjalności osoby ubiegającej się o uprawnienia
budowlane.
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Obiekt budowlany 129
Nazwa obiektu
Przeznaczenie
Powierzchnia całkowita

Kubatura

Rodzaj konstrukcji
Adres budowy
Nazwa Inwestora
Inne charakterystyczne
dane obiektu
Opis czynności wykonywanych w kaŜdym tygodniu odbywanej praktyki z podaniem dat

Comiesięczna opinia kierującego praktyką

Podsumowanie praktyki
Ilość miesięcy praktyki 130
Potwierdzenie i zaopiniowanie praktyki co
najmniej raz w miesiącu przez osobę
kierującą – data i podpis
(pieczęć izby okręgowej)

129
130

³

Wypełnić odrębnie dla kaŜdego obiektu, na początku praktyki związanej z pracą nad nim.
Wypełnić po zakończeniu praktyki nad kaŜdym z obiektów.
Wypełnić raz w miesiącu, z tym Ŝe przy zmianie rodzaju pracy lub jednostki, w której odbywała się praktyka oraz po zakończeniu
praktyki wpisuje się ogólną ocenę z teoretycznej i praktycznej wiedzy z zakresu specjalności osoby ubiegającej się o uprawnienia
budowlane.
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Obiekt budowlany 131
Nazwa obiektu
Przeznaczenie
Powierzchnia całkowita

Kubatura

Rodzaj konstrukcji
Adres budowy
Nazwa Inwestora
Inne charakterystyczne
dane obiektu
Opis czynności wykonywanych w kaŜdym tygodniu odbywanej praktyki z podaniem dat

Comiesięczna opinia kierującego praktyką

Podsumowanie praktyki
Ilość miesięcy praktyki 132
Potwierdzenie i zaopiniowanie praktyki co
najmniej raz w miesiącu przez osobę
kierującą – data i podpis
(pieczęć izby okręgowej)

131
132

³

Wypełnić odrębnie dla kaŜdego obiektu, na początku praktyki związanej z pracą nad nim.
Wypełnić po zakończeniu praktyki nad kaŜdym z obiektów.
Wypełnić raz w miesiącu, z tym Ŝe przy zmianie rodzaju pracy lub jednostki, w której odbywała się praktyka oraz po zakończeniu
praktyki wpisuje się ogólną ocenę z teoretycznej i praktycznej wiedzy z zakresu specjalności osoby ubiegającej się o uprawnienia
budowlane.
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Obiekt budowlany 133
Nazwa obiektu
Przeznaczenie
Powierzchnia całkowita

Kubatura

Rodzaj konstrukcji
Adres budowy
Nazwa Inwestora
Inne charakterystyczne
dane obiektu
Opis czynności wykonywanych w kaŜdym tygodniu odbywanej praktyki z podaniem dat

Comiesięczna opinia kierującego praktyką

Podsumowanie praktyki
Ilość miesięcy praktyki 134
Potwierdzenie i zaopiniowanie praktyki co
najmniej raz w miesiącu przez osobę
kierującą – data i podpis
(pieczęć izby okręgowej)

133
134

³

Wypełnić odrębnie dla kaŜdego obiektu, na początku praktyki związanej z pracą nad nim.
Wypełnić po zakończeniu praktyki nad kaŜdym z obiektów.
Wypełnić raz w miesiącu, z tym Ŝe przy zmianie rodzaju pracy lub jednostki, w której odbywała się praktyka oraz po zakończeniu
praktyki wpisuje się ogólną ocenę z teoretycznej i praktycznej wiedzy z zakresu specjalności osoby ubiegającej się o uprawnienia
budowlane.
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Obiekt budowlany 135
Nazwa obiektu
Przeznaczenie
Powierzchnia całkowita

Kubatura

Rodzaj konstrukcji
Adres budowy
Nazwa Inwestora
Inne charakterystyczne
dane obiektu
Opis czynności wykonywanych w kaŜdym tygodniu odbywanej praktyki z podaniem dat

Comiesięczna opinia kierującego praktyką

Podsumowanie praktyki
Ilość miesięcy praktyki 136
Potwierdzenie i zaopiniowanie praktyki co
najmniej raz w miesiącu przez osobę
kierującą – data i podpis
(pieczęć izby okręgowej)

135
136

³

Wypełnić odrębnie dla kaŜdego obiektu, na początku praktyki związanej z pracą nad nim.
Wypełnić po zakończeniu praktyki nad kaŜdym z obiektów.
Wypełnić raz w miesiącu, z tym Ŝe przy zmianie rodzaju pracy lub jednostki, w której odbywała się praktyka oraz po zakończeniu
praktyki wpisuje się ogólną ocenę z teoretycznej i praktycznej wiedzy z zakresu specjalności osoby ubiegającej się o uprawnienia
budowlane.
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Obiekt budowlany 137
Nazwa obiektu
Przeznaczenie
Powierzchnia całkowita

Kubatura

Rodzaj konstrukcji
Adres budowy
Nazwa Inwestora
Inne charakterystyczne
dane obiektu
Opis czynności wykonywanych w kaŜdym tygodniu odbywanej praktyki z podaniem dat

Comiesięczna opinia kierującego praktyką

Podsumowanie praktyki
Ilość miesięcy praktyki 138
Potwierdzenie i zaopiniowanie praktyki co
najmniej raz w miesiącu przez osobę
kierującą – data i podpis
(pieczęć izby okręgowej)

137
138

³

Wypełnić odrębnie dla kaŜdego obiektu, na początku praktyki związanej z pracą nad nim.
Wypełnić po zakończeniu praktyki nad kaŜdym z obiektów.
Wypełnić raz w miesiącu, z tym Ŝe przy zmianie rodzaju pracy lub jednostki, w której odbywała się praktyka oraz po zakończeniu
praktyki wpisuje się ogólną ocenę z teoretycznej i praktycznej wiedzy z zakresu specjalności osoby ubiegającej się o uprawnienia
budowlane.
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Praktyka projektowa

Praktyka na budowie

Dot.
Ilość

Ilość

miesięcy

godzin

stron
książki
(wpisać

Uwagi Komisji
Dot.

Ilość

Ilość

miesięcy

godzin

n-ry)

stron
książki
(wpisać
n-ry)

Razem:

Podsumowanie sporządził:_________________________________________________________
Imię i nazwisko osoby odbywającej praktykę
__________________________________________________________
Miejscowość, data, podpis osoby odbywającej praktykę

(pieczęć izby okręgowej)
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