OD WYDAWCY
Szanowni Państwo!
To już 16. wydanie publikacji pt. Uprawnienia budowlane 2019. Pytania i testy egzaminacyjne, część 2. ĆWICZENIA według stanu prawnego na dzień
1 lipca 2019 r. Część ta stanowi rozszerzenie pytań i testów zamieszczonych
w części 1 PORADNIKA.
Obie te części są niezbędne do należytego przygotowania się do egzaminów
pisemnych i ustnych w terminie jesiennym 2019 na uprawnienia budowlane we
wszystkich specjalnościach – zarówno bez ograniczeń, jak i w ograniczonym zakresie.
Część 2. ĆWICZENIA składa się z:
– wprowadzenia, w którym omówiono wymagania, jakie należy spełnić, aby
móc uzyskać uprawnienia budowlane w danej specjalności – zarówno bez
ograniczeń, jak i w ograniczonym zakresie (wymagania jak w części 1);
– rozdziału 1 obejmującego wyciąg z wykazu przepisów obowiązujących na
egzaminie, jak w części 1, do których przykładowe pytania na egzamin testowy (egzamin pisemny) wyszczególniono w rozdziale 2;
– rozdziału 2, w którym zamieszczono pytania (niezależnie od 523 pytań zawartych w części 1) w czterech podrozdziałach obejmujących:
O309 przykładowych pytań z zakresu ustawy – Prawo budowlane,
O 233 przykładowe pytania z zakresu warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie,
O 72 przykładowe pytania z zakresu ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego,
O48 pytań z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy;
z proponowanymi odpowiedziami a, b lub c. Na egzaminie – stosownie do
rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r.
w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie – wybór odpowiedzi polega na zakreśleniu na karcie odpowiedzi jednej z trzech propozycji odpowiedzi, z których
jedna jest właściwa;
– rozdziału 3, w którym zamieszczono przykładowe testy egzaminacyjne na
uprawnienia budowlane w ograniczonym zakresie dla wszystkich specjalności (łącznie do projektowania i kierowania robotami budowlanymi, jak również odrębnie do projektowania lub do kierowania robotami budowlanymi);
na końcu każdego zestawu wybranych losowo pytań wskazano właściwą
odpowiedź wraz z podaniem przepisu, z którego wynika odpowiedź;
– rozdziału 4, zawierającego 106 przykładowych tez z odpowiedziami na
egzamin ustny;
– rozdziału 5, zawierającego pytania problemowe i odpowiedzi, które mogą
być przydatne zarówno na egzaminie pisemnym, jak i ustnym;
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Od wydawcy
– wykazu aktów prawnych, których znajomość jest wymagana na egzaminie
na uprawnienia budowlane.
Informacje na temat uzyskania uprawnień budowlanych, egzaminie i kwalifikacjach są zawarte w cz. 1 PORADNIKA.
Oficyna Wydawnicza POLCEN poleca nw. publikacje ściśle związane z tematem
uprawnień budowlanych:
1) Uprawnienia budowlane 2019. Pytania i testy egzaminacyjne, część 1.
PORADNIK;
2) Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie
2019;
3) Seria przepisów „Z prawem co dnia”, szczególnie:
Nr 1. Prawo budowlane
Nr 2. Przepisy techniczno-budowlane
Nr 5. Bezpieczeństwo pracy w budownictwie
4) Zbiór Aktów Prawnych (ZAP).
Więcej informacji na stronie internetowej: www.polcen.com.pl.
Z życzeniami owocnej nauki
i zdanego egzaminu
Redakcja
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WPROWADZENIE – WARUNKI UZYSKIWANIA
UPRAWNIEÑ BUDOWLANYCH
Ustaw¹ z dnia 9 maja 2014 r. o u³atwieniu dostêpu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych (Dz.U. 2014 r. poz. 768), zwan¹ „ustaw¹ deregulacyjn¹”, która wesz³a
w ¿ycie 10 sierpnia 2014 r., wprowadzono m.in. zmiany w ustawie – Prawo budowlane
(Lp. 1) i w ustawie o samorz¹dach zawodowych architektów oraz in¿ynierów budownictwa (Lp. 23); na podstawie tej ustawy wydano nowe rozporz¹dzenie ministra w³aœciwego
do spraw budownictwa, lokalnego planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz
mieszkalnictwa dotycz¹ce samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.
Kolejna zmiana to przeniesienie czêœci poprzednich regulacji rozporz¹dzenia z 11 wrzeœnia 2014 r. do treœci ustawy Prawo budowlane (nowy art. 15a), co jest konsekwencj¹ wyroku Trybuna³u Konstytucyjnego z lutego 2018 r. oraz wydane nowe rozporz¹dzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.
Art. 16 ustawy – Prawo budowlane daje delegacjê do okreœlenia w drodze rozporz¹dzenia:
1) rodzajów i zakresu przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie:
a) kierunki studiów wy¿szych odpowiednie lub pokrewne dla danej specjalnoœci,
b) wykaz zawodów technicznych w budownictwie,
c) wykaz specjalizacji wyodrêbnionych w ramach poszczególnych specjalnoœci,
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 znajomoœci procesu budowlanego oraz umiejêtnoœci praktycznego zastosowania wiedzy technicznej,
– maj¹c na wzglêdzie zapewnienie przejrzystego i sprawnego przeprowadzania czynnoœci
zwi¹zanych z nadawaniem uprawnieñ budowlanych, a tak¿e uznawaniem praktyk zawodowych.
W art. 12–14 oraz 15a ustawy – Prawo budowlane (Lp. 1) okreœlono: warunki uzyskania uprawnieñ budowlanych, dane dotycz¹ce przebiegu egzaminu, podstawy do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, zakres uprawnieñ budowlanych oraz wykaz specjalnoœci w jakich udzielane s¹ uprawnienia.

Wymagania odnoœnie do wykszta³cenia i praktyki
Wymagania odnoœnie do wykszta³cenia i praktyki, w zale¿noœci od rodzaju uprawnieñ
budowlanych, zgodnie z art. 12–14 ustawy – Prawo budowlane (Lp. 1) przedstawiono
w tabeli 1.
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ROZDZIA£ 2
PYTANIA NA UPRAWNIENIA BUDOWLANE
W OGRANICZONYM ZAKRESIE – ÆWICZENIA*
2.1.
Pytania z zakresu ustawy – Prawo budowlane (Lp. 1)
1.

Ustawa – Prawo budowlane normuje dzia³alnoœæ 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.

Dzia³alnoœæ obejmuj¹c¹ sprawy projektowania, budowy, utrzymania
i rozbiórki obiektów budowlanych oraz dzia³ania organów administracji publicznej normuje:
a) ustawa – Prawo budowlane
b) ustawa o zagospodarowaniu przestrzennym
c) ustawa o gospodarce nieruchomoœciami

3.

Ustawa – Prawo budowlane normuje sprawy projektowania:
a) tylko w zakresie dotycz¹cym obiektów budowlanych
b) w zakresie wszelkiej dzia³alnoœci inwestycyjnej
c) tylko w zakresie obiektów budowlanych objêtych ustaw¹ o zamówieniach
publicznych

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 wykonywania 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 odtworzeniu stanu pierwotnego z takich samych materia³ów
c) w istniej¹cym obiekcie budowlanym robót budowlanych polegaj¹cych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowi¹cych bie¿¹cej konserwacji, przy czym
dopuszcza siê stosowanie wyrobów budowlanych innych ni¿ u¿yto w stanie pierwotnym

* Odpowiedzi znajduj¹ siê na koñcu ka¿dego rozdzia³u.
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Egzamin pisemny

2.2.
Pytania z zakresu warunków technicznych, jakim powinny
odpowiadaæ budynki i ich usytuowanie (Lp. 2)
1.

Czy rozporz¹dzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny
odpowiadaæ budynki i ich usytuowanie ma zastosowanie do zmiany
sposobu u¿ytkowania budynków:
a) nie
b) tak
c) przepisów rozporz¹dzenia nie stosuje siê do tego zagadnienia

2.

Budynek zamieszkania zbiorowego to:
a) budynek mieszkalny wielorodzinny
b) zespó³ budynków mieszkalnych jednorodzinnych
c) budynek hotelowy

3.

Pomieszczenie gospodarcze w budynku to:
a) pomieszczenie, w którym zamontowane s¹ urz¹dzenia techniczne, s³u¿¹ce do obs³ugi budynku
b) pomieszczenie znajduj¹ce siê w obrêbie mieszkania, s³u¿¹ce do przechowywania
¿ywnoœci
c) pomieszczenie znajduj¹ce siê poza mieszkaniem lub lokalem u¿ytkowym, s³u¿¹ce do przechowywania przedmiotów lub produktów ¿ywnoœciowych u¿ytkowników budynku, materia³ów lub sprzêtu zwi¹zanego z obs³ug¹ budynku, a tak¿e
opa³u lub odpadów sta³ych

4.

Suterena, to kondygnacja budynku lub jej czêœæ zawieraj¹ca pomieszczenia u¿ytkowe, w których poziom pod³ogi w czêœci lub w ca³oœci
znajduje siê poni¿ej projektowanego lub urz¹dzonego terenu, lecz co
najmniej od strony jednej œciany z oknami nie wiêcej ni¿:
a) 0,9 m poni¿ej poziomu terenu przylegaj¹cego do tej strony budynku
b) 1,2 m poni¿ej poziomu terenu przylegaj¹cego do tej strony budynku
c) 1,5 m poni¿ej poziomu terenu przylegaj¹cego do tej strony budynku

5.

Zgodnie z przyjêtym w rozporz¹dzeniu podzia³em, budynki wysokie
(W) to budynki o wysokoœci:
a) do 12 m w³¹cznie nad poziomem terenu lub mieszkalne o wysokoœci do 4 kondygnacji nadziemnych w³¹cznie
b) ponad 12 m do 25 m w³¹cznie nad poziomem terenu lub mieszkalne o wysokoœci
ponad 4 do 9 kondygnacji nadziemnych w³¹cznie
c) ponad 25 m do 55 m w³¹cznie nad poziomem terenu lub mieszkalne o wysokoœci
ponad 9 do 18 kondygnacji nadziemnych w³¹cznie
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Kodeks postępowania administracyjnego

2.3.
Pytania z zakresu ustawy – Kodeks postêpowania
administracyjnego (Lp. 59)
1.

Kodeks postêpowania administracyjnego (k.p.a.) normuje postêpowanie:
a) przed s¹dem powszechnym
b) przed organami administracji publicznej
c) w kolegiach ds. wykroczeñ

2.

Przepisów k.p.a. nie stosuje siê w sprawach:
a) wydania zaœwiadczeñ
b) rozstrzygniêcia sporów o w³aœciwoœæ miêdzy organami administracji rz¹dowej
i organami jednostek samorz¹du terytorialnego
c) karnych skarbowych

3.

Przepisy k.p.a. nie normuj¹ postêpowania:
a) w sprawach rozstrzygania sporów o w³aœciwoœæ miêdzy organami administracji
rz¹dowej i organami jednostek samorz¹du terytorialnego
b) w sprawach wydawania zaœwiadczeñ
c) nale¿¹cych do w³aœciwoœci polskich przedstawicielstw dyplomatycznych i urzêdów konsularnych

4.

Organy administracji publicznej mog¹ odst¹piæ od zasady zapewnienia
czynnego udzia³u stron w ka¿dym stadium postêpowania, jeœli:
a) postêpowanie koñczy siê decyzj¹, od której s³u¿y odwo³anie do organu wy¿szej
instancji
b) nie przyœpieszy to zakoñczenia postêpowania
c) za³atwienie sprawy nie cierpi zw³oki ze wzglêdu na niebezpieczeñstwo dla ¿ycia
lub zdrowia ludzkiego

5.

Organ administracji publicznej za³atwia sprawy w formie:
a) pisemnej (w tym elektronicznej) oraz ustnej, ale tylko wtedy, gdy przemawia za
tym interes strony, a przepis prawa nie stoi temu na przeszkodzie
b) tylko pisemnej (w tym elektronicznej)
c) tylko ustnej

6.

Kiedy decyzje s¹ ostateczne:
a) od których nie s³u¿y odwo³anie w administracyjnym toku instancji
b) od których s³u¿y odwo³anie
c) gdy nadano im rygor natychmiastowej wykonalnoœci
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