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WPROWADZENIE

Ustaw¹ z dnia 9 maja 2014 r. o u³atwieniu dostêpu do wykonywania niektórych zawo-
dów regulowanych (Dz.U. z 2014 r. poz. 768), zwan¹ �ustaw¹ deregulacyjn¹�, która we-
sz³a w ¿ycie 10 sierpnia 2014 r., wprowadzono m.in. zmiany w ustawie � Prawo budow-
lane (Lp. 1) i w ustawie o samorz¹dach zawodowych architektów oraz in¿ynierów budow-
nictwa (Lp. 23); na podstawie tej ustawy wydano nowe rozporz¹dzenie ministra w³a�ciwe-
go do spraw budownictwa, lokalnego planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz
mieszkalnictwa dotycz¹ce samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Lp. 67). 

W ustawie � Prawo budowlane (Lp. 1) zmiany wprowadzane s¹ w art. 12, 13, 14, 15
(uchylony), 16, 20, 76 i 88a. 

Art. 16 ustawy � Prawo budowlane daje delegacjê do okre�lenia w drodze rozporz¹dze-
nia: 

1) rodzajów i zakresu przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie: 
a) kierunki studiów wy¿szych odpowiednie lub pokrewne dla danej specjalno�ci, 
b) wykaz zawodów technicznych w budownictwie, 
c) wykaz specjalizacji wyodrêbnionych w ramach poszczególnych specjalno�ci, 

2) sposób stwierdzania posiadania przygotowania zawodowego i jego weryfikacji,
w tym sposób: 
a) dokumentowania i weryfikacji posiadanego wykszta³cenia, a tak¿e kwalifikowania, 
b) stwierdzania przygotowania zawodowego oraz sposób jego dokumentowania do

uzyskania specjalizacji techniczno-budowlanej, 
c) dokumentowania i odbywania praktyki, a tak¿e kryteriów uznawania praktyki, 
d) przeprowadzania egzaminu ze znajomo�ci procesu budowlanego oraz umiejêtno-

�ci praktycznego zastosowania wiedzy technicznej, 
3) ograniczenia zakresu uprawnieñ budowlanych
� maj¹c na wzglêdzie zapewnienie przejrzystego i sprawnego przeprowadzania czynno-

�ci zwi¹zanych z nadawaniem uprawnieñ budowlanych, a tak¿e uznawaniem praktyk za-
wodowych. 

W artyku³ach 12�14 ustawy � Prawo budowlane (Lp. 1.) okre�lono: warunki uzyska-
nia uprawnieñ budowlanych, dane dotycz¹ce przebiegu egzaminu, podstawy do wykony-
wania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, zakres uprawnieñ budowla-
nych oraz wykaz specjalno�ci w jakich udzielane s¹ uprawnienia. 

Wymagania odno�nie do wykszta³cenia i praktyki

Wymagania odno�nie do wykszta³cenia i praktyki, w zale¿no�ci od rodzaju uprawnieñ
budowlanych, zgodnie z art. 12�14 ustawy � Prawo budowlane (Lp. 1) przedstawiono
w tabeli 1. 
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ROZDZIA£ 1
WYKAZ PRZEPISÓW, DO KTÓRYCH ZOSTA£Y

OPRACOWANE PRZYK£ADOWE PYTANIA TESTOWE
DO ÆWICZEÑ NA UPRAWNIENIA BUDOWLANE 

Stan prawny na dzieñ 1 stycznia 2016 r.
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2.
[2]

3.
[2.8]

4.
[2.1]

5.
[2.10]

6.
[2.5]

7.
[2.11]

Lp.
[...]*

1.
[1]

Tytu³ aktu prawnego

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. � Prawo budowlane 
(tekst jednolity � Dz.U. z 2016 r. poz. 290)

Rozporz¹dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. 
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadaæ budynki 

i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz.U. z 2015 r. poz. 1422)

Rozporz¹dzenie Ministra £¹czno�ci z dnia 21 kwietnia 1995 r. w sprawie warunków
technicznych zasilania energi¹ elektryczn¹ obiektów budowlanych ³¹czno�ci 

(Dz.U. Nr 50, poz. 271)

Rozporz¹dzenia Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. 
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadaæ sieci gazowe 

i ich usytuowanie (Dz.U. z 2013 r. poz. 640)

Rozporz¹dzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 26 lutego 1996 r. 
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadaæ skrzy¿owania linii

kolejowych z drogami publicznymi i ich usytuowanie 
(Dz.U. Nr 96, poz. 144, z 1997 r. Nr 96, poz. 591 i z 2000 r. Nr 100, poz. 1082) �

obowi¹zywa³o do dnia 13 listopada 2015 r. 

Rozporz¹dzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 20 pa�dziernika 2015 r. 
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadaæ skrzy¿owania linii

kolejowych oraz bocznic kolejowych z drogami i ich usytuowanie 
(Dz.U. z 2015 r. poz. 1744) � obowi¹zuje od 14 listopada 2015 r.

Rozporz¹dzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki ¯ywno�ciowej z dnia 7 pa�dziernika
1997 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadaæ budowle

rolnicze i ich usytuowanie (tekst jednolity � Dz.U. z 2014 r., poz. 81)

Rozporz¹dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 stycznia 2002 r. 
w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotycz¹cych autostrad p³atnych 

(Dz.U. Nr 12, poz. 116 i z 2010 r. Nr 65, poz. 409, z 2014 r. poz. 857)

* ZAP � Zbiór Aktów Prawnych � odrêbna pozycja segregatorowa, wymiennokartkowa, kwartalnie aktualizowa-
na, dostêpna równie¿ na CD.



ROZDZIA£ 2
PYTANIA NA UPRAWNIENIA
BUDOWLANE � ÆWICZENIA

2.1.
Pytania z zakresu ustawy � Prawo budowlane (Lp. 1) 

1. Ustawa � Prawo budowlane normuje normuje dzia³alno�æ obejmuj¹c¹:
a) projektowanie, budowê, utrzymanie i rozbiórkê obiektów budowlanych oraz

zasady dzia³ania organów administracji publicznej w tych dziedzinach
b) zasady postêpowania wszystkich uczestników procesu inwestycyjnego
c) wykonawstwo budowlane równie¿ na obszarach wyrobisk górniczych

2. Dzia³alno�æ obejmuj¹c¹ sprawy projektowania, budowy, utrzymania
i rozbiórki obiektów budowlanych oraz dzia³ania organów administra-
cji publicznej normuje: 
a) ustawa � Prawo budowlane
b) ustawa o zagospodarowaniu przestrzennym
c) ustawa o gospodarce nieruchomo�ciami

3. Ustawa � Prawo budowlane normuje sprawy projektowania: 
a) tylko w zakresie dotycz¹cym obiektów budowlanych
b) w zakresie wszelkiej dzia³alno�ci inwestycyjnej
c) tylko w zakresie obiektów budowlanych objêtych ustaw¹ o zamówieniach pu-

blicznych

4. Przez dokumentacjê powykonawcz¹ nale¿y rozumieæ: 
a) dokumentacjê, która stanowi³a za³¹cznik do pozwolenia na budowê
b) dokumentacjê budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku budowy
c) dokumentacjê budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykony-

wania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi

5. Przez remont nale¿y rozumieæ wykonywanie: 
a) robót budowlanych w istniej¹cym obiekcie budowlanym
b) w istniej¹cym obiekcie budowlanym robót budowlanych polegaj¹cych na odtwo-

rzeniu stanu pierwotnego z takich samych materia³ów
c) w istniej¹cym obiekcie budowlanym robót budowlanych polegaj¹cych na odtwo-

rzeniu stanu pierwotnego, a niestanowi¹cych bie¿¹cej konserwacji, przy czym
dopuszcza siê stosowanie wyrobów budowlanych innych ni¿ u¿yto w stanie pier-
wotnym
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309. Postêpowania z tytu³u odpowiedzialno�ci zawodowej w budownictwie
nie mo¿na wszcz¹æ: 
a) po up³ywie 6 miesiêcy od dnia powziêcia przez organy nadzoru budowlanego

wiadomo�ci o pope³nieniu czynu, powoduj¹cego tê odpowiedzialno�æ i nie pó�-
niej ni¿ po up³ywie 3 lat od zakoñczenia robót budowlanych, albo zawiadomie-
nia o zakoñczeniu budowy lub wydania decyzji o pozwoleniu na u¿ytkowanie
obiektu budowlanego

b) po up³ywie 6 miesiêcy od dnia powziêcia przez organy nadzoru budowlanego
wiadomo�ci o pope³nieniu czynu, powoduj¹cego tê odpowiedzialno�æ i nie pó�-
niej ni¿ po up³ywie 3 lat od pope³nienia czynu

c) po up³ywie 3 miesiêcy od dnia powziêcia przez organy nadzoru budowlanego
wiadomo�ci o pope³nieniu czynu, powoduj¹cego tê odpowiedzialno�æ i nie pó�-
niej ni¿ po up³ywie 1 roku od zakoñczenia robót budowlanych, albo zawiadomie-
nia o zakoñczeniu budowy lub wydania decyzji o pozwoleniu na u¿ytkowanie
obiektu budowlanego

2.1.1.
Odpowiedzi

Pyt. Odp.
nr

1. a) art. 1 ustawy � Prawo budowlane (Lp. 1) 
2. a) art. 1 ustawy � Prawo budowlane (Lp. 1) 
3. a) art. 1 ustawy � Prawo budowlane (Lp. 1) 
4. c) art. 3 pkt 14 ustawy � Prawo budowlane (Lp. 1) 
5. c) art. 3 pkt 8 ustawy � Prawo budowlane (Lp. 1) 
6. c) art. 3 pkt 4 lit. c ustawy � Prawo budowlane (Lp. 1) 
7. c) art. 3 pkt 1 ustawy � Prawo budowlane (Lp. 1) 
8. a) art. 3 pkt 1 ustawy � Prawo budowlane (Lp. 1) 
9. b) art. 3 pkt 2 ustawy � Prawo budowlane (Lp. 1) 
10. b) art. 3 pkt 2a ustawy � Prawo budowlane (Lp. 1) 
11. a) art. 3 pkt 3 ustawy � Prawo budowlane (Lp. 1) 
12. b) art. 3 pkt 3 ustawy � Prawo budowlane (Lp. 1) 
13. c) art. 3 pkt 5 ustawy � Prawo budowlane (Lp. 1) 
14. a) art. 3 pkt 4 ustawy � Prawo budowlane (Lp. 1) 
15. b) art. 3 pkt 4 ustawy � Prawo budowlane (Lp. 1) 
16. a) art. 3 pkt 11 ustawy � Prawo budowlane (Lp. 1) 
17. a) art. 5 ust. 1 pkt 4 ustawy � Prawo budowlane (Lp. 1) 
18. b) art. 7 ust. 3 pkt 1 ustawy � Prawo budowlane (Lp. 1) 
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ROZDZIA£ 4
PRZYK£ADOWE TEZY NA EGZAMIN USTNY

Z ODPOWIEDZIAMI

PRAWO BUDOWLANE I WARUNKI TECHNICZNE

1. Ustawa � Prawo budowlane normuje dzia³alno�æ obejmuj¹c¹ sprawy: 
projektowania, budowy, utrzymania i rozbiórki obiektów budowlanych

2. Zgody na odstêpstwo od przepisów techniczno-budowlanych udziela: 
w³a�ciwy organ administracji architektoniczno-budowlanej

3. W trakcie realizacji budowy projektant ma prawo wstêpu na teren bu-
dowy: 
w ka¿dym czasie, bez ograniczeñ

4. Uzyskanie wymaganych opinii, uzgodnieñ i sprawdzeñ rozwi¹zañ pro-
jektowych nale¿y do obowi¹zków: 
projektanta

5. W³a�ciwy organ administracji architektoniczno-budowlanej zatwier-
dza: 
projekt budowlany w drodze decyzji

6. Przeprowadzenie remontu obiektu wpisanego do rejestru zabytków
wymaga: 
pozwolenia na budowê

7. Przy docieplaniu budynków o wysoko�ci powy¿ej 12 m, lecz nie wy¿-
szych ni¿ 25 m, w³a�ciwy organ wymaga: 
zg³oszenia

8. Budowa wolno stoj¹cego budynku gospodarczego o pow. zabudowy
do 35 m2 wymaga: 
zg³oszenia w³a�ciwemu organowi 

9. Rozbiórka ogrodzenia dzia³ki miêdzy s¹siadami, wykonanego z p³yt be-
tonowych, nie wymaga: 
pozwolenia na rozbiórkê ani zg³oszenia
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