OŚWIADCZENIE POTWIERDZAJĄCE ODBYCIE PRAKTYKI ZAWODOWEJ
Ja, niżej podpisany(-na),
.....................................................................................................................................................................................
(imię/imiona i nazwisko)

zamieszkały(-ła)
.....................................................................................................................................................................................
(adres do korespondencji)

legitymujący(-ca) się dowodem osobistym...................................................................................................
(seria i numer)

lub innym dokumentem potwierdzającym tożsamość*.............................................................................
(rodzaj i numer dokumentu)

pełniący(-ca) samodzielną funkcję techniczną projektanta/kierownika budowy/kierownika
robót*
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
(nazwa obiektu budowlanego/rodzaj robót budowlanych)

oświadczam, że:
1) Pan/Pani ............................................................................ubiegający(-ca) się o uprawnienia
(imię/imiona i nazwisko)

budowlane.........................................................................................................................................................
(specjalność i zakres uprawnień budowlanych, o które dana osoba się ubiega/rodzaj specjalizacji)

legitymujący(-ca) się dowodem osobistym nr.......................................................................................
(seria i numer )

lub innym dokumentem potwierdzającym tożsamość*….................................................................
(rodzaj i numer dokumentu)

uczestniczył(a) w pracach projektowych lub pełnił(a) funkcję techniczną na budowie*
zgodnie ze zbiorczym zestawieniem odbytej praktyki zawodowej stanowiącym załącznik
do niniejszego oświadczenia;
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2) Posiadam uprawnienia budowlane:
.....................................................................................................................................................................................
(specjalność i zakres posiadanych uprawnień budowlanych)

nr ................................................................ z dnia .......................................................................
wydane przez.................................................................................................................................
3) Jestem członkiem ........................................... Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa
(nazwa właściwej okręgowej izby)

w ................................. o numerze ewidencyjnym ...............................................
i posiadam wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.
Jednocześnie oświadczam, że niniejsza praktyka była odbywana pod moim patronatem,
zgodnie z art. 14 ust. 4b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r.
poz. 1333, z późn. zm.): tak / nie*
(Ważne: Patron, zgodnie z przepisami, może być osobą potwierdzającą jedynie praktykę w zakresie projektowym)

Świadomy odpowiedzialności karnej za podanie w niniejszym oświadczeniu nieprawdy,
zgodnie z art. 233 Kodeksu karnego, potwierdzam własnoręcznym podpisem prawdziwość
danych zamieszczonych powyżej.

.........................................................................
(miejscowość, data i czytelny podpis składającego oświadczenie)

Załączniki:
1) Zbiorcze zestawienie odbytej praktyki zawodowej.
2) Decyzja w sprawie nadania uprawnień budowlanych do pełnienia samodzielnej
funkcji technicznej w budownictwie.
3) Zaświadczenie o wpisie na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego.
* Niepotrzebne skreślić.
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Informacja Administratora danych osobowych
dla osoby potwierdzającej odbycie praktyki zawodowej
[Administrator i dane kontaktowe administratora i Inspektora Ochrony Danych]
Administratorem danych osobowych jest Śląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa z siedzibą w Katowicach [40-467] przy ulicy Adama 1b.
Kontakt z administratorem jest możliwy za pośrednictwem adresu e-mail biuro@slk.piib.org.pl lub pisemnie na wyżej wskazany adres siedziby administratora.
We wszystkich sprawach z zakresu ochrony danych osobowych może Pani/Pan kontaktować się z wyznaczonym przez administratora Inspektorem Ochrony
Danych. Taki kontakt może się odbyć drogą elektroniczną na adres e-mail (jak wyżej).
[Przetwarzanie danych]
Administrator będzie przetwarzał Pani/Pana dane osobowe w celu przeprowadzenia postępowania o nadanie uprawnień budowlanych, postępowań
odwoławczych, jak również w celach archiwalnych w związku z ustawą o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach z dnia 14 lipca 1983r. (Dz.U. z 2018 r.
poz. 217 z późn. zm.). W przypadku Pani/Pana braku zgody niemożliwe jest zrealizowanie powyższych celów.
Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określon ym w przepisach poniżej
wskazanych aktów normatywnych w szczególności:
1. ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333, z późniejszymi zmianami),
2. ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz.U. 2019r., poz. 1117),
3. ustawie z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2021r. poz. 735),
4. ustawie z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. z 2021r. poz. 478 z późn. zm.),
5. rozporządzeniu Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2019 r. poz. 831)
6. rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 23 października 2014 r. w sprawie wzorów i sposobu prowadzenia w formie elektronicznej
centralnych rejestrów osób posiadających uprawnienia budowlane oraz ukaranych z tytułu odpowiedzialności zawodowej w budownic twie (Dz.U. z 2014 r.
poz. 1513 z późn. zm.),
7. statucie samorządu zawodowego inżynierów budownictwa,
8. regulaminie Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa,
9. regulaminie Krajowej Komisji Rewizyjnej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa,
10. regulaminie Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa,
11. regulaminie Krajowego Sądu Dyscyplinarnego Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa,
12. regulaminie Krajowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa,
13. regulaminie okręgowych rad Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa,
14. regulaminie okręgowych komisji rewizyjnych Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa,
15. regulaminach okręgowych komisji kwalifikacyjnych Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa,
16. regulaminie okręgowych sądów dyscyplinarnych Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa,
17. regulaminie okręgowych rzeczników odpowiedzialności zawodowej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.
[Okres przechowywania danych]
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, w
szczególności obowiązku przechowywania dokumentów wynikającego z ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach z dnia 14 lipca 1983 r. (Dz.U. z
2020 r. poz. 164 z późn. zm.).
[Przekazywanie danych]
Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom i organom upoważnionym do przetwarzania tych danych na podstawie przepisów prawa, a także
na podstawie zawartych przez administratora umów,
Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora: dostawcom usług IT, podmiotom
wyceniającym szkody, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratora.
[Pani/Pana prawa]
▪

▪

posiada Pani/Pan:
−

na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

−

na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;

−

na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków,
o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO *;

−

prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych
Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

nie przysługuje Pani/Panu:
−

w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

−

prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

−

na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania
Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

*

Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków
ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa
członkowskiego.

……………………………………………………………………………………
(miejscowość, data, czytelny podpis)
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