
USTAWA 

z dnia 7 lipca 1994 r. 

Prawo budowlane 1  

(T.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333; zm.: Dz. U. z 2020 r. poz. 471.) 

 
Rozdział  2 

Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie 

Art.  12.  [Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie – definicja, podstawa wykonywania; 

uprawnienia budowlane] 

1. Za samodzielną funkcję techniczną w budownictwie uważa się działalność związaną z koniecznością 

fachowej oceny zjawisk technicznych lub samodzielnego rozwiązania zagadnień architektonicznych i 

technicznych oraz techniczno-organizacyjnych, a w szczególności działalność obejmującą: 

1) 9 projektowanie, sprawdzanie projektów architektoniczno-budowlanych i technicznych oraz 

sprawowanie nadzoru autorskiego; 

2)kierowanie budową lub innymi robotami budowlanymi; 

3)kierowanie wytwarzaniem konstrukcyjnych elementów budowlanych oraz nadzór i kontrolę 

techniczną wytwarzania tych elementów; 

4)wykonywanie nadzoru inwestorskiego; 

5)sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektów budowlanych; 

6)(uchylony); 

7)(uchylony). 

2. Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, określone w ust. 1 pkt 1-5, mogą wykonywać 

wyłącznie osoby posiadające odpowiednie wykształcenie techniczne i praktykę zawodową, 

dostosowane do rodzaju, stopnia skomplikowania działalności i innych wymagań związanych z 

wykonywaną funkcją, stwierdzone decyzją, zwaną dalej "uprawnieniami budowlanymi", wydaną przez 

organ samorządu zawodowego. 

3. Warunkiem uzyskania uprawnień budowlanych jest zdanie egzaminu ze znajomości procesu 

budowlanego oraz umiejętności praktycznego zastosowania wiedzy technicznej. 

3a.  10 Właściwa izba samorządu zawodowego prowadzi postępowanie kwalifikacyjne na wniosek 

osoby ubiegającej się o uprawnienia budowlane. Postępowanie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, 

składa się z dwóch etapów: 

1)kwalifikowania wykształcenia i praktyki zawodowej jako odpowiednie lub pokrewne dla danej 

specjalności uprawnień budowlanych, zwanego dalej "kwalifikowaniem"; 



2)egzaminu ze znajomości procesu budowlanego oraz umiejętności praktycznego zastosowania wiedzy 

technicznej. 

4. Egzamin składa się przed komisją egzaminacyjną powoływaną przez organ samorządu zawodowego 

albo inny upoważniony organ. 

4a. Egzamin składa się z części pisemnej, przeprowadzanej w formie testu, oraz z części ustnej. 

4b. Z egzaminu zwalnia się absolwenta studiów prowadzonych na podstawie umowy, o której mowa 

w art. 61 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 

85, 374, 695, 875 i 1086), zawartej między uczelnią a właściwym organem samorządu zawodowego w 

zakresie odpowiadającym programowi studiów opracowanemu z udziałem organu samorządu 

zawodowego oraz zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 16. 

4c. W zależności od posiadanego wykształcenia i zakresu odbytej praktyki zawodowej egzamin jest 

przeprowadzany na uprawnienia budowlane do: 

1)projektowania w danej specjalności; 

2)kierowania robotami budowlanymi w danej specjalności; 

3)projektowania i kierowania robotami budowlanymi w danej specjalności. 

4d. Przy ubieganiu się o nadanie uprawnień budowlanych w innej specjalności lub w innym zakresie niż 

posiadane egzamin jest ograniczony wyłącznie do zagadnień nieobjętych zakresem egzaminu 

obowiązującym przy ubieganiu się o już posiadane uprawnienia budowlane. 

4e.  11 Egzamin jest przeprowadzany co najmniej dwa razy w roku, w terminach ustalanych przez 

właściwą izbę samorządu zawodowego, przy czym część pisemna egzaminu odbywa się we wszystkich 

okręgowych izbach właściwej izby, w tym samym dniu i o tej samej godzinie. 

4f. Zawiadomienie o terminie egzaminu właściwa izba samorządu zawodowego doręcza, za 

pośrednictwem operatora pocztowego przesyłką poleconą za potwierdzeniem odbioru, osobie 

ubiegającej się o nadanie uprawnień budowlanych, co najmniej miesiąc przed tym terminem. 

4g. Negatywny wynik części pisemnej egzaminu powoduje niedopuszczenie do części ustnej. 

4h. Osoba, która uzyskała negatywny wynik egzaminu, może ponownie do niego przystąpić, nie 

wcześniej niż po upływie 3 miesięcy. Osoba, która uzyskała negatywny wynik części ustnej egzaminu, 

może ponownie przystąpić tylko do tej części. 

4i. Pozytywny wynik części pisemnej egzaminu jest ważny przez okres 3 lat od dnia jego uzyskania. 

5. Osoba ubiegająca się o nadanie uprawnień budowlanych wnosi opłatę za postępowanie 

kwalifikacyjne. 

5a. Opłata za postępowanie kwalifikacyjne o nadanie uprawnień budowlanych, o których mowa w art. 

14 ust. 3 pkt 1-4: 

1)z tytułu kwalifikowania nie przekracza 22% kwoty przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce 

narodowej w poprzednim roku kalendarzowym, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu 

Statystycznego na podstawie ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu 
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Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 53, 252 i 568) zwanego dalej "przeciętnym 

wynagrodzeniem"; 

2)z tytułu przeprowadzenia egzaminu nie przekracza 22% kwoty przeciętnego wynagrodzenia; 

3)z tytułu ponownego przeprowadzenia części ustnej egzaminu nie przekracza 13% kwoty przeciętnego 

wynagrodzenia. 

5b. Opłata za postępowanie kwalifikacyjne o nadanie uprawnień budowlanych, o których mowa w art. 

14 ust. 3 pkt 5 i 6: 

1)z tytułu kwalifikowania nie przekracza 33% kwoty przeciętnego wynagrodzenia; 

2)z tytułu przeprowadzenia egzaminu nie przekracza 33% kwoty przeciętnego wynagrodzenia; 

3)z tytułu ponownego przeprowadzenia części ustnej egzaminu nie przekracza 19% kwoty przeciętnego 

wynagrodzenia. 

5c. Wysokość opłat za postępowanie kwalifikacyjne ustala i podaje do publicznej wiadomości na swojej 

stronie internetowej właściwa krajowa izba samorządu zawodowego. 

5d. Opłatę za postępowanie kwalifikacyjne wnosi się na rachunek bankowy właściwej izby samorządu 

zawodowego, co najmniej 14 dni przed terminem egzaminu. Opłata stanowi przychód właściwej izby 

samorządu zawodowego. 

5e. Opłata, o której mowa w ust. 5a pkt 1 i ust. 5b pkt 1, nie podlega zwrotowi, natomiast opłata, o 

której mowa w ust. 5a pkt 2 i 3 oraz ust. 5b pkt 2 i 3, podlega zwrotowi w przypadku 

usprawiedliwionego niestawienia się na egzamin albo usprawiedliwionego odstąpienia od egzaminu. 

5f. Za udział w postępowaniu kwalifikacyjnym członkom komisji egzaminacyjnej przysługuje 

wynagrodzenie z opłat za postępowanie kwalifikacyjne. Wynagrodzenie członka komisji 

egzaminacyjnej nie może być wyższe niż: 

1)za udział w kwalifikowaniu - 9% opłaty ustalonej na podstawie ust. 5a pkt 1 i ust. 5b pkt 1 od jednego 

wniosku o nadanie uprawnień budowlanych; 

2)za przeprowadzenie egzaminu - 9% opłaty ustalonej na podstawie ust. 5a pkt 2 i ust. 5b pkt 2 od 

jednej osoby egzaminowanej; 

3)za ponowne przeprowadzenie części ustnej egzaminu - 9% opłaty ustalonej na podstawie ust. 5a pkt 

3 i ust. 5b pkt 3 od jednej osoby egzaminowanej. 

6. Osoby wykonujące samodzielne funkcje techniczne w budownictwie są odpowiedzialne za 

wykonywanie tych funkcji zgodnie z przepisami i zasadami wiedzy technicznej oraz za należytą 

staranność w wykonywaniu pracy, jej właściwą organizację, bezpieczeństwo i jakość. 

7. Podstawę do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis, w 

drodze decyzji, do centralnego rejestru, o którym mowa w art. 88a ust. 1 pkt 3 lit. a, oraz - zgodnie z 

odrębnymi przepisami - wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego, potwierdzony 

zaświadczeniem wydanym przez tę izbę, z określonym w nim terminem ważności. 
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8. (uchylony). 

9. Organy samorządu zawodowego są obowiązane przekazywać bezzwłocznie informacje o wpisie na 

listę członków właściwej izby samorządu zawodowego oraz o wykreśleniu z tej listy, w celu ujawnienia 

w rejestrze, o którym mowa w art. 88a ust. 1 pkt 3 lit. a. 

Art.  12a.  [Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie – podstawa wykonywania] 

Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, określone w art. 12 ust. 1, mogą również wykonywać 

osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w 

przepisach odrębnych. 

Art.  12b.  

(uchylony). 

Art.  12c.  

(uchylony). 

Art.  13.  [Uprawnienia budowlane do projektowania lub kierowania robotami budowlanymi] 

1. Uprawnienia budowlane mogą być udzielane do projektowania lub kierowania robotami 

budowlanymi, w ograniczonym zakresie lub bez ograniczeń. 

2. W uprawnieniach budowlanych należy określić specjalność i ewentualną specjalizację techniczno-

budowlaną oraz zakres prac projektowych lub robót budowlanych objętych danym uprawnieniem. 

3. Uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi stanowią również podstawę do wykonywania 

samodzielnych funkcji technicznych, o których mowa w art. 12 ust. 1 pkt 3 i 4. 

4.  12 Uprawnienia do projektowania lub kierowania robotami budowlanymi stanowią również 

podstawę do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych, o których mowa w art. 12 ust. 1 pkt 5. 

Art.  14.  [Uprawnienia budowlane – specjalności, specjalizacje techniczno-budowlane; warunki 

uzyskania uprawnień budowlanych] 

1. Uprawnienia budowlane są udzielane w specjalnościach: 

1)architektonicznej; 

2)konstrukcyjno-budowlanej; 

3)inżynieryjnej: 

a)mostowej, 

b)drogowej, 

c)kolejowej w zakresie kolejowych obiektów budowlanych, 

d)kolejowej w zakresie sterowania ruchem kolejowym, 

e)hydrotechnicznej, 

f)wyburzeniowej; 

4)instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń: 
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a)telekomunikacyjnych, 

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

c)elektrycznych i elektroenergetycznych. 

2. W ramach specjalności wymienionych w ust. 1 mogą być wyodrębniane specjalizacje techniczno-

budowlane. 

2a.  13 Uzyskanie specjalizacji techniczno-budowlanej wymaga odbycia pięcioletniej praktyki w 

zawodzie w zakresie specjalizacji w ramach posiadanych uprawnień budowlanych bez ograniczeń: 

1)przy sporządzaniu projektów - w przypadku specjalizacji do projektowania; 

2)na budowie - w przypadku specjalizacji do kierowania robotami budowlanymi. 

3. Uzyskanie uprawnień budowlanych w specjalnościach, o których mowa w ust. 1, wymaga: 

1)do projektowania bez ograniczeń: 

a)ukończenia studiów drugiego stopnia na kierunku odpowiednim dla danej specjalności, 

b)odbycia rocznej praktyki przy sporządzaniu projektów, 

c)odbycia rocznej praktyki na budowie; 

2)do projektowania w ograniczonym zakresie: 

a)ukończenia: 

–studiów pierwszego stopnia na kierunku odpowiednim dla danej specjalności lub 

–studiów drugiego stopnia na kierunku pokrewnym dla danej specjalności, 

b)odbycia rocznej praktyki przy sporządzaniu projektów, 

c)odbycia rocznej praktyki na budowie; 

3)do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń: 

a)ukończenia studiów drugiego lub pierwszego stopnia na kierunku odpowiednim dla danej 

specjalności, 

b)odbycia odpowiednio półtorarocznej lub trzyletniej praktyki na budowie; 

4)do kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie: 

a)ukończenia: 

–studiów drugiego stopnia na kierunku pokrewnym dla danej specjalności lub 

–studiów pierwszego stopnia na kierunku odpowiednim dla danej specjalności, lub 

–studiów pierwszego stopnia na kierunku pokrewnym dla danej specjalności, lub 

b)posiadania: 

–tytułu zawodowego technika lub mistrza, albo 

–dyplomu zawodowego albo dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, w zawodzie 

nauczanym na poziomie technika 



- w zawodach związanych z budownictwem określonych w przepisach wydanych na 

podstawie art. 16, w zakresie odpowiednim dla danej specjalności, 

c)odbycia praktyki na budowie w wymiarze: 

–półtora roku w przypadku, o którym mowa w lit. a tiret pierwsze i drugie, 

–trzech lat w przypadku, o którym mowa w lit. a tiret trzecie, 

–czterech lat w przypadku, o którym mowa w lit. b; 

5)do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń: 

a)ukończenia studiów drugiego stopnia na kierunku odpowiednim dla danej specjalności, 

b)odbycia rocznej praktyki przy sporządzaniu projektów, 

c)odbycia półtorarocznej praktyki na budowie; 

6)do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie: 

a)ukończenia: 

–studiów pierwszego stopnia na kierunku odpowiednim dla danej specjalności lub 

–studiów drugiego stopnia na kierunku pokrewnym dla danej specjalności, 

b)odbycia rocznej praktyki przy sporządzaniu projektów, 

c)odbycia półtorarocznej praktyki na budowie. 

4. Warunkiem zaliczenia praktyki zawodowej jest praca polegająca na bezpośrednim uczestnictwie w 

pracach projektowych albo na pełnieniu funkcji technicznej na budowie pod kierownictwem osoby 

posiadającej odpowiednie uprawnienia budowlane, a w przypadku odbywania praktyki za granicą pod 

kierunkiem osoby posiadającej uprawnienia odpowiednie w danym kraju. 

4a. Praktykę studencką uznaje się za część lub całość praktyki zawodowej, o której mowa w ust. 4, w 

przypadku gdy odbywała się na studiach w zakresie odpowiadającym programowi studiów 

opracowanemu z udziałem organu samorządu zawodowego oraz w sposób określony w przepisach 

wydanych na podstawie art. 16, zgodnie z warunkami określonymi w umowie, o której mowa w art. 61 

ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, zawartej między uczelnią a 

organem samorządu zawodowego. 

4b. Za równorzędną z praktyką zawodową polegającą na bezpośrednim uczestnictwie w pracach 

projektowych, o której mowa w ust. 4, uznaje się roczną praktykę przy sporządzaniu projektów odbytą 

pod patronatem osoby posiadającej odpowiednie uprawnienia budowlane, zwanej dalej "patronem". 

Patronem, może być osoba, która posiada co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe przy 

sporządzaniu projektów w ramach posiadanych uprawnień budowlanych. 

5. Do osób ubiegających się o nadanie uprawnień budowlanych bez ograniczeń, posiadających 

uprawnienia budowlane w ograniczonym zakresie w tej specjalności, nie stosuje się przepisów ust. 3 

pkt 1 lit. b i c, pkt 3 lit. b lub pkt 5 lit. b i c. 

Art.  15.  
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(uchylony). 

Art.  15a.  [Zakres uprawnień wynikających z uprawnień budowlanych w poszczególnych 

specjalnościach] 

1. Uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalności uprawniają do 

sporządzania projektu zagospodarowania działki lub terenu, w zakresie tej specjalności. 

2. Uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej bez ograniczeń uprawniają do 

projektowania lub kierowania robotami budowlanymi, w odniesieniu do architektury obiektu. 

3. Uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej w ograniczonym zakresie uprawniają do 

projektowania lub kierowania robotami budowlanymi, w odniesieniu do architektury obiektu o 

kubaturze do 1000 m3w zabudowie zagrodowej lub na terenie zabudowy zagrodowej. 

4. Uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń uprawniają do 

projektowania konstrukcji obiektu lub kierowania robotami budowlanymi w odniesieniu do konstrukcji 

oraz architektury obiektu. 

5. Uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej w ograniczonym zakresie 

uprawniają do projektowania konstrukcji obiektu lub kierowania robotami budowlanymi w odniesieniu 

do konstrukcji obiektu, o kubaturze do 1000 m3oraz: 

1)o wysokości do 12 m nad poziomem terenu, do 3 kondygnacji nadziemnych i o wysokości kondygnacji 

do 4,8 m; 

2)posadowionego na głębokości do 3 m poniżej poziomu terenu, bezpośrednio na stabilnym gruncie 

nośnym; 

3)przy rozpiętości elementów konstrukcyjnych do 6 m i wysięgu wsporników do 2 m; 

4)niezawierającego elementów wstępnie sprężanych na budowie; 

5)niewymagającego uwzględniania wpływu eksploatacji górniczej. 

6. Uprawnienia budowlane w specjalności inżynieryjnej mostowej bez ograniczeń uprawniają do 

projektowania obiektu budowlanego lub kierowania robotami budowlanymi związanymi z obiektem 

budowlanym, takim jak: 

1)drogowy obiekt inżynierski w rozumieniu przepisów o drogach publicznych; 

2)kolejowy obiekt inżynieryjny: most, wiadukt, przepust, ściany oporowe, tunele liniowe, nadziemne i 

podziemne przejścia dla pieszych, w rozumieniu przepisów w sprawie warunków technicznych, jakim 

powinny odpowiadać budowle kolejowe i ich usytuowanie. 

7. Uprawnienia budowlane w specjalności inżynieryjnej mostowej do projektowania bez ograniczeń 

uprawniają również do obliczania światła mostów i przepustów. 

8. Uprawnienia budowlane w specjalności inżynieryjnej mostowej w ograniczonym zakresie 

uprawniają do projektowania obiektu budowlanego lub kierowania robotami budowlanymi 

związanymi z obiektem budowlanym, takim jak: 
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1)jednoprzęsłowy obiekt mostowy, w rozumieniu przepisów o drogach publicznych lub przepisów w 

sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle kolejowe i ich usytuowanie, o 

przęśle wykonanym z zastosowaniem prefabrykatów i rozpiętości do 21 m, posadowiony na stabilnym 

gruncie; 

2)przepust. 

9. Uprawnienia budowlane w specjalności inżynieryjnej drogowej bez ograniczeń uprawniają do 

projektowania obiektu budowlanego lub kierowania robotami budowlanymi związanymi z obiektem 

budowlanym, takim jak: 

1)droga w rozumieniu przepisów o drogach publicznych, z wyłączeniem drogowych obiektów 

inżynierskich oprócz przepustów; 

2)droga dla ruchu i postoju statków powietrznych oraz przepust. 

10. Uprawnienia budowlane w specjalności inżynieryjnej drogowej w ograniczonym zakresie 

uprawniają do projektowania obiektu budowlanego lub kierowania robotami budowlanymi 

związanymi z obiektem budowlanym, takim jak: 

1)droga klasy: lokalna i dojazdowa oraz droga wewnętrzna, w rozumieniu przepisów o drogach 

publicznych, z wyłączeniem drogowych obiektów inżynierskich oprócz przepustów; 

2)droga na terenie lotniska, nieprzeznaczona dla ruchu i postoju statków powietrznych. 

11. Uprawnienia budowlane w specjalności inżynieryjnej kolejowej bez ograniczeń w zakresie 

kolejowych obiektów budowlanych uprawniają do projektowania obiektu budowlanego lub 

kierowania robotami budowlanymi w odniesieniu do obiektów budowlanych, takich jak: stacje, linie 

kolejowe, bocznice kolejowe i inne budowle, w rozumieniu przepisów w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle kolejowe i ich usytuowanie, z wyłączeniem 

obiektów budowlanych, o których mowa w ust. 6 pkt 2, sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i 

elektroenergetycznych przeznaczonych dla kolei, o których mowa w ust. 22, oraz urządzeń 

zabezpieczenia i sterowania ruchem kolejowym. 

12. Uprawnienia budowlane w specjalności inżynieryjnej kolejowej w ograniczonym zakresie w 

zakresie kolejowych obiektów budowlanych uprawniają do projektowania obiektu budowlanego lub 

kierowania robotami budowlanymi w odniesieniu do obiektów budowlanych, takich jak: stacje, linie 

kolejowe, bocznice kolejowe i inne budowle kolejowe w rozumieniu przepisów w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle kolejowe i ich usytuowanie, z wyjątkiem linii 

kolejowych przystosowanych do prędkości większych niż 200 km/h. 

13. Uprawnienia budowlane w specjalności inżynieryjnej kolejowej bez ograniczeń w zakresie 

sterowania ruchem kolejowym uprawniają do projektowania obiektu budowlanego lub kierowania 

robotami budowlanymi związanymi z obiektem budowlanym w odniesieniu do urządzeń 

zabezpieczenia i sterowania ruchem kolejowym w rozumieniu przepisów w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle kolejowe i ich usytuowanie. 
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14. Uprawnienia budowlane w specjalności inżynieryjnej kolejowej w ograniczonym zakresie w 

zakresie sterowania ruchem kolejowym uprawniają do projektowania obiektu budowlanego lub 

kierowania robotami budowlanymi związanymi z obiektem budowlanym, w zakresie urządzeń 

zabezpieczenia i sterowania ruchem kolejowym w rozumieniu przepisów w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle kolejowe i ich usytuowanie, z wyjątkiem stacji 

wyposażonych w ponad 50 rozjazdów i linii kolejowych w zakresie blokad samoczynnych. 

15. Uprawnienia budowlane w specjalności inżynieryjnej hydrotechnicznej bez ograniczeń uprawniają 

do projektowania obiektu budowlanego lub kierowania robotami budowlanymi w zakresie morskich 

budowli hydrotechnicznych oraz budowli hydrotechnicznych tymczasowych i stałych, w rozumieniu 

przepisów w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle hydrotechniczne i 

ich usytuowanie, oraz przepisów w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 

morskie budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie. 

16. Uprawnienia budowlane w specjalności inżynieryjnej hydrotechnicznej w ograniczonym zakresie 

uprawniają do projektowania obiektu budowlanego lub kierowania robotami budowlanymi w zakresie 

budowli hydrotechnicznych IV klasy ważności, a w przypadku budowli morskich IV klasy chronionego 

obszaru, w rozumieniu przepisów w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 

budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie, oraz przepisów w sprawie warunków technicznych, jakim 

powinny odpowiadać morskie budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie. 

17. Uprawnienia budowlane w specjalności inżynieryjnej wyburzeniowej bez ograniczeń uprawniają do 

projektowania robót rozbiórkowych lub kierowania tymi robotami budowlanymi, związanymi z 

użyciem materiałów wybuchowych. 

18. Uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń 

telekomunikacyjnych bez ograniczeń uprawniają do projektowania obiektu budowlanego lub 

kierowania robotami budowlanymi związanymi z obiektem budowlanym, w zakresie telekomunikacji 

przewodowej wraz z infrastrukturą telekomunikacyjną oraz telekomunikacji bezprzewodowej wraz z 

infrastrukturą towarzyszącą. 

19. Uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń 

telekomunikacyjnych w ograniczonym zakresie uprawniają do projektowania obiektu budowlanego lub 

kierowania robotami budowlanymi związanymi z obiektem budowlanym wraz z infrastrukturą 

telekomunikacyjną, w odniesieniu do obiektu budowlanego, takiego jak lokalne linie i instalacje. 

20. Uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń 

cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń uprawniają do 

projektowania obiektu budowlanego lub kierowania robotami budowlanymi związanymi z obiektem 

budowlanym, takim jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociągowe i kanalizacyjne. 

21. Uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń 

cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych w ograniczonym zakresie 

uprawniają do projektowania lub kierowania robotami budowlanymi przy wykonywaniu instalacji wraz 

z przyłączami i instalowaniem tych urządzeń dla obiektów budowlanych o kubaturze do 1000 m3. 
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22. Uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń 

elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń uprawniają do projektowania obiektu 

budowlanego lub kierowania robotami budowlanymi związanymi z obiektem budowlanym, takim jak: 

sieci, instalacje i urządzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i 

tramwajowe sieci trakcyjne, sieci trakcyjne metra, wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi 

zasilania, w tym kolejowej, trolejbusowej i tramwajowej sieci trakcyjnej, sieci trakcyjne metra oraz 

elektrycznego ogrzewania rozjazdów. 

23. Uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń 

elektrycznych i elektroenergetycznych w ograniczonym zakresie uprawniają do projektowania obiektu 

budowlanego lub kierowania robotami budowlanymi przy wykonywaniu instalacji wraz z przyłączami 

o napięciu do 1 kV w obiektach budowlanych o kubaturze do 1000 m3 

24. Uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności do kierowania robotami budowlanymi w 

ograniczonym zakresie, dla osób posiadających tytuł zawodowy mistrza, stanowią podstawę do 

wykonywania czynności wyłącznie w zakresie objętym danym rzemiosłem w odniesieniu do obiektów 

budowlanych o kubaturze do 1000 m3. 

Art.  16.  [Przygotowanie zawodowe – delegacja ustawowa] 

Minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz 

mieszkalnictwa w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw szkolnictwa wyższego i nauki określi, 

w drodze rozporządzenia: 

1)rodzaje i zakres przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w 

budownictwie: 

a)kierunki studiów odpowiednie lub pokrewne dla danej specjalności, 

b)wykaz zawodów związanych z budownictwem, 

c)wykaz specjalizacji wyodrębnionych w ramach poszczególnych specjalności, 

2)sposób stwierdzania posiadania przygotowania zawodowego i jego weryfikacji, w tym sposób: 

a)dokumentowania i weryfikacji posiadanego wykształcenia, a także kwalifikowania, 

b)stwierdzania przygotowania zawodowego oraz jego dokumentowania do uzyskania specjalizacji 

techniczno - budowlanej, 

c)dokumentowania i odbywania praktyki, a także kryteria uznawania praktyki, 

d)przeprowadzania egzaminu ze znajomości procesu budowlanego oraz umiejętności praktycznego 

zastosowania wiedzy technicznej, 

– mając na względzie zapewnienie przejrzystego i sprawnego przeprowadzania czynności 

związanych z nadawaniem uprawnień budowlanych, a także uznawaniem praktyk zawodowych. 

 


