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WPROWADZENIE – WARUNKI UZYSKIWANIA
UPRAWNIEÑ BUDOWLANYCH

Ustaw¹ z dnia 9 maja 2014 r. o u³atwieniu dostêpu do wykonywania niektórych za-
wodów 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 bu-
dowlane (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 prze-
strzennego oraz mieszkalnictwa dotycz¹ce samodzielnych funkcji technicznych w bu-
downictwie. 

Kolejna zmiana to przeniesienie czêœci poprzednich regulacji rozporz¹dzenia  
z 11 wrzeœnia 2014 r. do treœci ustawy Prawo budowlane (nowy art. 15a), co jest kon-
sekwencj¹ wyroku Trybuna³u Konstytucyjnego z lutego 2018 r. oraz wydane nowe 
rozporz¹dzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w spra-

-

Art. 16 ustawy – Prawo budowlane daje delegacjê do okreœlenia w drodze rozporz¹-
dzenia: 

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 kwalifiko-
wania, 

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 umiejêt-
noœci praktycznego zastosowania wiedzy technicznej, 

– maj¹c na wzglêdzie zapewnienie przejrzystego i sprawnego przeprowadzania czyn-
noœci zwi¹zanych z nadawaniem uprawnieñ budowlanych, a tak¿e uznawaniem praktyk 
zawodowych. W art. 12–14 oraz 15a ustawy – Prawo budowlane (Lp. 1) okreœlono: wa-
runki uzyskania uprawnieñ budowlanych, dane dotycz¹ce przebiegu egzaminu, podstawy 
do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, zakres upraw-
nieñ 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 upraw-
nieñ budowlanych, zgodnie z art. 12–14 ustawy – Prawo budowlane (Lp. 1) przedsta-
wiono w tabeli 1.  
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*  W nawiasie kwadratowym umieszczono oznaczenia pomocnicze z wykazu przepisów nr 37 PIIB, których 

ROZDZIA£ 1

WYKAZ PRZEPISÓW, DO KTÓRYCH ZOSTA£Y

OPRACOWANE PYTANIA TESTOWE

NA UPRAWNIENIA BUDOWLANE 

Stan prawny na dzieñ 1 stycznia 2021 r.

Lp.[...]* Tytu³ aktu prawnego

1. 
[1.1A]

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane  (tekst jednolity – Dz.U. 

2. 
[1.2A-2]

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 2019 r. poz. 1065, zm. 

Dz.U. z 2020 r. poz. 1608 i poz. 2351)

3. 
[1.2B]

Rozporz¹dzenie Ministra £¹cznoœci z dnia 21 kwietnia 1995 r. w sprawie 
warunków technicznych zasilania energi¹ elektryczn¹ obiektów 

budowlanych ³¹cznoœci (Dz.U. Nr 50, poz. 271)

4. 
[1.2C-3]

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)

5. 
[1.2D-1]

Rozporz¹dzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia  
20 paŸdziernika 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, z 2018 r. poz. 1876, z 2020 r. poz. 710)

6. 
[1.2H]

Rozporz¹dzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki ¯ywnoœciowej z dnia  
7 paŸdziernika 1997 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadaæ budowle rolnicze i ich usytuowanie (tekst jednolity – Dz.U. 

z 2014 r. poz. 81)

7. 
[1.2J-2]

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, z 2019 r. poz. 1644)

8. 
[1.2L]

Rozporz¹dzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia   
31 sierpnia 1998 r. w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dla 

lotnisk cywilnych (Dz.U. Nr 130, poz. 859, z 2003 r. Nr 130, poz. 1191, 
z 2008 r. Nr 178, poz. 1098)
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