




 



 

 

Uwaga!
W uprawnieniach budowlanych okre�la siê specjalno�æ 
i ewentualn¹ specjalizacjê techniczno-budowlan¹
wyodrêbnion¹ w danej specjalizacji oraz zakres prac
stanowi¹cych podstawê do wykonywania samodzielnych
funkcji technicznych. Zasady nadawania specjalizacji
techniczno-budowlanej w danej specjalno�ci okre�laj¹ 
§ 16�18 rozporzadzenia w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie.
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ZMIANY W ZASADACH ZDOBYWANIA UPRAWNIEÑ
BUDOWLANYCH OD 10 SIERPNIA 2014 r. � od autora

Ustaw¹ z dnia 9 maja 2014 r. o u³atwieniu dostêpu do wykonywania niektórych zawo-
dów regulowanych (Dz.U. z dnia 10 czerwca 2014 r. poz. 768), zwan¹ ustaw¹ deregula-
cyjn¹, wchodz¹c¹ w ¿ycie 10 sierpnia 2014 r. wprowadzono, w zakresie wymagañ w zdo-
bywaniu uprawnieñ budowlanych, zmiany w ustawie � Prawo budowlane i w ustawie o sa-
morz¹dach zawodowych architektów oraz in¿ynierów budownictwa. 

W ustawie � Prawo budowlane zmiany wprowadzane s¹ w art. 12, 13, 14, 15 (uchylo-
ny), 16, 20, 76 i 88a. Brzmienie po zmianach w tych artyku³ach przytoczono poni¿ej
(zmiany uwidoczniono czcionk¹ pogrubion¹): 

Art. 12. 1. Za samodzieln¹ funkcjê techniczn¹ w budownictwie uwa¿a siê dzia³alno�æ
zwi¹zan¹ z konieczno�ci¹ fachowej oceny zjawisk technicznych lub samodzielnego rozwi¹-
zania zagadnieñ architektonicznych i technicznych oraz techniczno-organizacyjnych,
a w szczególno�ci dzia³alno�æ obejmuj¹c¹: 

1) projektowanie, sprawdzanie projektów architektoniczno-budowlanych i sprawowanie
nadzoru autorskiego; 

2) kierowanie budow¹ lub innymi robotami budowlanymi; 
3) kierowanie wytwarzaniem konstrukcyjnych elementów budowlanych oraz nadzór

i kontrolê techniczn¹ wytwarzania tych elementów; 
4) wykonywanie nadzoru inwestorskiego; 
5) sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektów budowlanych; 
6) (uchylony); 
7) (uchylony). 
2. Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, okre�lone w ust. 1 pkt 1�5, mog¹

wykonywaæ wy³¹cznie osoby posiadaj¹ce odpowiednie wykszta³cenie techniczne i prakty-
kê zawodow¹, dostosowane do rodzaju, stopnia skomplikowania dzia³alno�ci i innych
wymagañ zwi¹zanych z wykonywan¹ funkcj¹, stwierdzone decyzj¹, zwan¹ dalej �upraw-
nieniami budowlanymi�, wydan¹ przez organ samorz¹du zawodowego. 

3. Warunkiem uzyskania uprawnieñ budowlanych jest zdanie egzaminu ze znajomo�ci
procesu budowlanego oraz umiejêtno�ci praktycznego zastosowania wiedzy technicznej. 

3a. W³a�ciwa izba samorz¹du zawodowego prowadzi postêpowanie kwalifikacyjne
sk³adaj¹ce siê z dwóch etapów: 

1) kwalifikowania wykszta³cenia i praktyki zawodowej za odpowiednie lub pokrewne dla
danej specjalno�ci uprawnieñ budowlanych, zwanego dalej �kwalifikowaniem�; 

2) egzaminu ze znajomo�ci procesu budowlanego oraz umiejêtno�ci praktycznego za-
stosowania wiedzy technicznej. 

4. Egzamin sk³ada siê przed komisj¹ egzaminacyjn¹ powo³ywan¹ przez organ samorz¹-
du zawodowego albo inny upowa¿niony organ. 
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ROZDZIA£ 3
PYTANIA NA UPRAWNIENIA BUDOWLANE

� ÆWICZENIA

3.1.
Pytania z zakresu ustawy Prawo budowlane (1)* [ZAP 1]** 

1 Ustawa Prawo budowlane 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) Polskie Normy

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 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 w istniej¹cym obiekcie budowlanym
b) w istniej¹cym obiekcie robót budowlanych, polegaj¹cych na odtworzeniu stanu

pierwotnego z takich samych materia³ów
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*  Liczby w nawiasie okr¹g³ym oznaczaj¹ numer aktu prawnego wg liczby porz¹dkowej z wykazu przepisów
� Rozdzia³ 1.

** Liczby w nawiasie kwadratowym oznaczaj¹ numer kodu wynikaj¹cego ze Zbioru Aktów prawnych (ZAP)
zwi¹zanych z budownictwem; odrêbne wymiennokartkowe wydawnictwo POLCEN, aktualizowane
kwartalnie.



321 Kierownik budowy, który dopu�ci³ siê czynu podlegaj¹cego odpowie-
dzialno�ci zawodowej w trybie ustawy Prawo budowlane, mo¿e byæ po-
ci¹gniêty do odpowiedzialno�ci zawodowej, je¿eli od dnia zakoñczenia
budowy, na której ten czyn pope³ni³, up³ynê³o nie wiêcej ni¿: 
a) rok
b) 3 lata
c) 5 lat

322 Postêpowania z tytu³u odpowiedzialno�ci zawodowej w budownictwie
nie mo¿na wszcz¹æ po up³ywie: 
a) 6 miesiêcy od dnia powziêcia przez organ pañstwowego nadzoru budowlanego

wiadomo�ci o pope³nieniu czynu, powoduj¹cego tê odpowiedzialno�æ
b) 9 miesiêcy od dnia powziêcia przez organy pañstwowego nadzoru budowlanego

wiadomo�ci o pope³nieniu czynu, powoduj¹cego tê odpowiedzialno�æ
c) 12 miesiêcy od dnia powziêcia przez organ pañstwowego nadzoru budowlanego

wiadomo�ci o pope³nieniu czynu, powoduj¹cego tê odpowiedzialno�æ

323 Postêpowania z tytu³u odpowiedzialno�ci zawodowej w budownictwie
nie mo¿na wszcz¹æ: 
a) po up³ywie 6 miesiêcy od dnia powziêcia przez organy nadzoru budowlanego wiado-

mo�ci o pope³nieniu czynu, powoduj¹cego tê odpowiedzialno�æ i nie pó�niej ni¿ po
up³ywie 3 lat od zakoñczenia robót budowlanych, albo zawiadomienia 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 wiado-
mo�ci o pope³nieniu czynu, powoduj¹cego tê odpowiedzialno�æ i nie pó�niej ni¿ po
up³ywie 1 roku od zakoñczenia robót budowlanych, albo zawiadomienia o zakoñcze-
niu budowy lub wydania decyzji o pozwoleniu na u¿ytkowanie obiektu budowlanego

3.1.1.
ODPOWIEDZI

Pyt. 1 Odp. a) art. 1 ustawy Prawo budowlane (1)
Pyt. 2 Odp. a) art. 1 ustawy Prawo budowlane (1)
Pyt. 3 Odp. a) art. 1 ustawy Prawo budowlane (1)
Pyt. 4 Odp. c) art. 3 pkt 14 ustawy Prawo budowlane (1)
Pyt. 5 Odp. c) art. 3 pkt 8 ustawy Prawo budowlane (1)
Pyt. 6 Odp. c) art. 3 pkt 4 lit. c ustawy Prawo budowlane (1)
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