DZIENNIK USTAW
ROZPORZ DZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY
z dnia 18 maja 2005 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.
(Dz. U. 2005 Nr 96, poz. 817)
Rozdział 1
Przepisy ogólne
Na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr
2)
207, poz. 2016, z pó n. zm. ) zarz dza si , co nast puje:
Rozdział 1
Przepisy ogólne
§ 1. Rozporz dzenie okre la:
1) rodzaje i zakres przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie;
2) wykaz wykształcenia odpowiedniego i pokrewnego dla danej specjalno ci;
3) sposób przeprowadzania i zakres egzaminu;
4) zasady odpłatno ci za post powanie kwalifikacyjne oraz zasady wynagradzania członków
komisji egzaminacyjnej;
5) sposób stwierdzania posiadania przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie;
6) ograniczenia zakresu uprawnie budowlanych;
7) wykaz
specjalizacji
techniczno-budowlanych
wyodr bnionych
w
specjalno ciach
budowlanych.
§ 2. Ilekro w rozporz dzeniu jest mowa o:
1) ustawie - nale y przez to rozumie ustaw z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane;
2) izbie - nale y przez to rozumie organ samorz du zawodowego architektów albo in ynierów
budownictwa, zgodnie z wła ciwo ci okre lon w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o
samorz dach zawodowych architektów, in ynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z
3)
2001 r. Nr 5, poz. 42, z pó n. zm. ).
§ 3. 1. Uprawnienia budowlane do projektowania bez ogranicze w odpowiedniej specjalno ci
uprawniaj do sporz dzania projektu zagospodarowania działki lub terenu, w zakresie tej specjalno ci,
z zastrze eniem ust. 2.
2. Uprawnienia budowlane do projektowania w specjalno ci architektonicznej uprawniaj do
sporz dzania, wchodz cego w skład projektu budowlanego budynku, projektu zagospodarowania
działki lub terenu.

Rozdział 2
Praktyka zawodowa
§ 4. 1. Praktyka zawodowa, o której mowa w art. 14 ust. 4 ustawy, powinna by odbyta po uzyskaniu
dyplomu uko czenia wy szej uczelni lub wiadectwa uko czenia technikum lub szkoły policealnej, z
zastrze eniem ust. 2, pod kierownictwem osoby posiadaj cej uprawnienia budowlane bez ogranicze
we wła ciwej specjalno ci.
2. Do praktyki zawodowej zalicza si praktyk odbyt po uko czeniu trzeciego roku studiów wy szych,
z wył czeniem praktyki obj tej programem studiów.
3. Do praktyki zawodowej, o której mowa w art. 14 ust. 3 pkt 1 lit. c ustawy, zalicza si równie
praktyk na budowie wykonywan w ramach nadzoru autorskiego pełnionego przez osob , pod której
kierunkiem odbywana jest praktyka.
4. Do praktyki zawodowej, o której mowa w art. 14 ust. 3 pkt 2 lit. b oraz pkt 4 lit. b ustawy, zalicza si
dwuletni praktyk w specjalno ci innej ni specjalno uzyskiwanych uprawnie budowlanych.
§ 5. 1. Osoba odbywaj ca praktyk zawodow dokumentuje przebieg praktyki w ksi ce praktyki
zawodowej, z zastrze eniem § 8 ust. 4.
2. Osoba, która zamierza odby praktyk zawodow , składa w izbie ksi k praktyki zawodowej do
opiecz towania. Izba zwraca opiecz towan ksi k praktyki zawodowej w terminie 7 dni od dnia jej
zło enia.
3. W ksi ce praktyki zawodowej wpisuje si :
1) wyszczególnienie obiektów budowlanych, przy których projektowaniu lub budowie brała udział
osoba odbywaj ca praktyk zawodow , okre laj c: rodzaj, przeznaczenie, lokalizacj i
konstrukcj
obiektu oraz, odpowiednio do specjalno ci uzyskiwanych uprawnie
budowlanych, inne charakterystyczne parametry techniczne;
2) okre lenie czynno ci wykonywanych w ka dym tygodniu odbywanej praktyki, potwierdzonych
i zaopiniowanych co najmniej raz w miesi cu przez osob , pod której kierunkiem odbywana
jest praktyka.
4. Po zako czeniu praktyki zawodowej lub przy zmianie jednostki, w której odbywała si praktyka,
osoba, pod której kierunkiem odbywana jest praktyka, wpisuje w ksi ce praktyki zawodowej ogóln
ocen z teoretycznej i praktycznej wiedzy z zakresu specjalno ci osoby ubiegaj cej si o uprawnienia
budowlane.
§ 6. 1. Przepisów § 5 i § 8 ust. 1 pkt 2 nie stosuje si do praktyki zawodowej odbywanej za granic .
2. Odbycie praktyki zawodowej za granic powinno by potwierdzone za wiadczeniem wydanym
przez kierownika jednostki, w której odbywała si praktyka zawodowa, zawieraj cym:
1) wyszczególnienie obiektów budowlanych, przy których projektowaniu lub budowie brała udział
osoba odbywaj ca praktyk zawodow , okre laj ce: rodzaj, przeznaczenie, lokalizacj i
konstrukcj
obiektu oraz, odpowiednio do specjalno ci uzyskiwanych uprawnie
budowlanych, inne charakterystyczne parametry techniczne z podaniem osoby, pod której
kierunkiem odbywana była praktyka;
2) potwierdzenie czasu trwania praktyki zawodowej z podaniem dat rozpocz cia i uko czenia
praktyki przy projektowaniu lub budowie obiektów budowlanych, z okre leniem charakteru
wykonywanych czynno ci;
3) ogóln ocen teoretycznej i praktycznej wiedzy z zakresu specjalno ci, dokonan przez
osob , pod której kierunkiem odbywana była praktyka.
Rozdział 3
Wniosek o nadanie uprawnie budowlanych, zakres i sposób przeprowadzania
egzaminu, opłata za post powanie kwalifikacyjne
§ 7. Izba powołuje komisj egzaminacyjn , która prowadzi post powanie kwalifikacyjne składaj ce si
z 2 etapów:
1) kwalifikowania wykształcenia i praktyki zawodowej;
2) egzaminu na uprawnienia budowlane.
§ 8. 1. Do wniosku o nadanie uprawnie budowlanych nale y doł czy :

1) odpis dyplomu in yniera lub dokument potwierdzaj cy uzyskanie redniego wykształcenia
zawodowego i uzyskanie tytułu zawodowego:
a) wiadectwo uko czenia szkoły albo wiadectwo dojrzało ci,
b) wiadectwo uko czenia szkoły albo wiadectwo dojrzało ci i dyplom uzyskania tytułu
zawodowego lub
c) wiadectwo uko czenia szkoły albo wiadectwo dojrzało ci i dyplom potwierdzaj cy
kwalifikacje zawodowe;
1) ksi k praktyki zawodowej;
2) dowód uiszczenia opłaty, o której mowa w § 14 ust. 1 pkt 1.
2. Wykształcenie uzyskane za granic i uznane w Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie przepisów
odr bnych, którego kierunek lub zawód techniczny jest okre lany w sposób odbiegaj cy od przyj tego
w rozporz dzeniu, podlega indywidualnemu rozpatrzeniu i zakwalifikowaniu przez wła ciw komisj
kwalifikacyjn , na podstawie programu kształcenia, jako wykształcenie odpowiednie lub pokrewne dla
danej specjalno ci.
3. Wykaz wykształcenia odpowiedniego i pokrewnego dla poszczególnych specjalno ci uprawnie
budowlanych okre la zał cznik nr 1 do rozporz dzenia.
4. W przypadku odbycia praktyki zawodowej przy projektowaniu lub budowie obiektów budowlanych,
usytuowanych na terenach zamkni tych, w jednostce podległej Ministrowi Obrony Narodowej lub
ministrowi wła ciwemu do spraw wewn trznych, do wniosku zamiast ksi ki praktyki zawodowej
nale y doł czy za wiadczenie wła ciwego, według miejsca odbywania praktyki zawodowej,
wojewódzkiego inspektora nadzoru budowlanego, z wyszczególnieniem okresu praktyki zawodowej
wraz z ogóln ocen z teoretycznej i praktycznej wiedzy z zakresu specjalno ci.
5. W przypadku stwierdzenia braków w dokumentach doł czonych do wniosku izba, w drodze
postanowienia, wzywa osob ubiegaj c si o nadanie uprawnie budowlanych do uzupełnienia
braków w terminie nie krótszym ni 30 dni.
6. Izba wydaje decyzj o odmowie nadania uprawnie budowlanych bez przeprowadzania egzaminu:
1) po bezskutecznym upływie terminu, o którym mowa w ust. 5;
2) je eli wykształcenie lub praktyka zawodowa osoby ubiegaj cej si o uprawnienia budowlane
nie odpowiada wymaganiom, o których mowa w § 4 i 5.
§ 9. 1. Egzamin na uprawnienia budowlane składa si z cz ci pisemnej, przeprowadzanej w formie
testu, oraz cz ci ustnej i obejmuje sprawdzenie:
1) umiej tno ci praktycznego zastosowania wiedzy technicznej, w tym samodzielnego
rozwi zywania zagadnie architektonicznych, technicznych i organizacyjnych;
2) znajomo ci przepisów prawnych dotycz cych budownictwa.
2. Komisja egzaminacyjna mo e za da przedstawienia prac projektowych wykonanych w ramach
praktyki zawodowej.
§ 10. 1. W zale no ci od posiadanego wykształcenia i zakresu odbytej praktyki zawodowej egzamin
jest przeprowadzany:
1) na uprawnienia budowlane do projektowania lub kierowania robotami budowlanymi w danej
specjalno ci;
2) na uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w
specjalno ci wyburzeniowej.
2. Przy ubieganiu si o uprawnienia budowlane w innej specjalno ci lub w innym zakresie ni
posiadane egzamin jest przeprowadzany w zakresie ograniczonym do zagadnie nieobj tych
zakresem egzaminu, obowi zuj cym przy ubieganiu si o posiadane uprawnienia budowlane.
§ 11. 1. Egzamin na uprawnienia budowlane jest przeprowadzany co najmniej dwa razy w roku, w
terminach ustalonych przez izb .
2. Osoba ubiegaj ca si o uprawnienia budowlane jest zawiadamiana o terminie egzaminu listem
poleconym, co najmniej na miesi c przed tym terminem.
3. W razie negatywnego wyniku egzaminu komisja egzaminacyjna okre la termin, po którego upływie
osoba ubiegaj ca si o uprawnienia budowlane mo e ponownie przyst pi do egzaminu. Termin ten
nie mo e by krótszy ni 3 miesi ce.
§ 12. Po zako czeniu post powania kwalifikacyjnego w sprawie nadania uprawnie budowlanych izba
wydaje decyzj :
1) o nadaniu uprawnie budowlanych - w razie pozytywnego wyniku egzaminu;
2) o odmowie nadania uprawnie budowlanych - w razie negatywnego wyniku egzaminu.

§ 13. Kopia ostatecznej decyzji, o której mowa w § 12 pkt 1, jest przekazywana do Głównego
Inspektora Nadzoru Budowlanego w celu wpisania do centralnego rejestru osób posiadaj cych
uprawnienia budowlane.
§ 14. 1. Opłata za post powanie kwalifikacyjne wynosi równowarto w złotych:
1) 100 euro z tytułu kwalifikowania wykształcenia i praktyki zawodowej;
2) 150 euro z tytułu przeprowadzenia egzaminu.
2. Opłat za post powanie kwalifikacyjne wnosi si na rachunek bankowy izby. Opłat , o której mowa
w ust. 1 pkt 2, wnosi si co najmniej 14 dni przed terminem egzaminu.
3. Opłata, o której mowa w ust. 1 pkt 1, nie podlega zwrotowi, natomiast opłata, o której mowa w ust. 1
pkt 2, podlega zwrotowi w przypadku usprawiedliwionego niestawienia si na egzamin lub
usprawiedliwionego odst pienia od egzaminu.
wynagrodzenia członka komisji egzaminacyjnej ustala si według nast puj cych
§ 15. Wysoko
zasad:
1) za udział w kwalifikowaniu - 1,5 % kwoty okre lonej w § 14 ust. 1 pkt 1 od jednego wniosku;
2) za przeprowadzenie egzaminu - 3 % kwoty okre lonej w § 14 ust. 1 pkt 2 od jednej osoby
egzaminowanej.
Rozdział 4
Specjalno ci budowlane
§ 16. 1. Uprawnienia budowlane w specjalno ci architektonicznej bez ogranicze uprawniaj do
projektowania obiektu budowlanego lub kierowania robotami budowlanymi zwi zanymi z obiektem
budowlanym w zakresie:
1) sporz dzania projektu architektoniczno-budowlanego w odniesieniu do architektury obiektu
lub
2) kierowania robotami budowlanymi, w odniesieniu do architektury obiektu.
2. Uprawnienia budowlane w specjalno ci architektonicznej w ograniczonym zakresie uprawniaj do
projektowania obiektu budowlanego lub kierowania robotami budowlanymi zwi zanymi z obiektem
3
budowlanym w zakresie okre lonym w ust. 1 pkt 1 lub pkt 2, o kubaturze do 1.000 m na terenie
zabudowy zagrodowej.
§ 17. 1. Uprawnienia budowlane w specjalno ci konstrukcyjno-budowlanej bez ogranicze uprawniaj
do projektowania obiektu budowlanego lub kierowania robotami budowlanymi zwi zanymi z obiektem
budowlanym w zakresie:
1) sporz dzania projektu architektoniczno-budowlanego w odniesieniu do konstrukcji obiektu lub
2) kierowania robotami budowlanymi w zakresie, o którym mowa w pkt 1 oraz w § 16 ust. 1 pkt 2.
2. Uprawnienia budowlane w specjalno ci konstrukcyjno-budowlanej w ograniczonym zakresie
uprawniaj do projektowania obiektu budowlanego lub kierowania robotami budowlanymi zwi zanymi
3
z obiektem budowlanym o kubaturze do 1.000 m oraz:
1) o wysoko ci do 12 m nad poziomem terenu, do 3 kondygnacji nadziemnych i o wysoko ci
kondygnacji do 4,8 m;
2) posadowionego na gł boko ci do 3 m poni ej poziomu terenu, bezpo rednio na stabilnym
gruncie no nym;
3) przy rozpi to ci elementów konstrukcyjnych do 6 m i wysi gu wsporników do 2 m;
4) niezawieraj cego elementów wst pnie spr anych na budowie;
5) niewymagaj cego uwzgl dniania wpływu eksploatacji górniczej.
3. Ograniczenia uprawnie budowlanych, o których mowa w ust. 2, w odniesieniu do osób
legitymuj cych si wykształceniem uzyskanym na kierunku in ynieria rodowiska, nie dotycz
obiektów budowlanych gospodarki wodnej i melioracji wodnych.
uprawniaj
do
§ 18. 1. Uprawnienia budowlane w specjalno ci drogowej bez ogranicze
projektowania obiektu budowlanego lub kierowania robotami budowlanymi zwi zanymi z obiektem
budowlanym, takim jak:
1) droga, w rozumieniu przepisów o drogach publicznych, z wył czeniem drogowych obiektów
in ynierskich oprócz przepustów;

2) droga dla ruchu i postoju statków powietrznych oraz przepust.
2. Uprawnienia budowlane w specjalno ci drogowej w ograniczonym zakresie uprawniaj do
projektowania obiektu budowlanego lub kierowania robotami budowlanymi zwi zanymi z obiektem
budowlanym, takim jak:
1) droga klasy: lokalna i dojazdowa oraz droga wewn trzna, w rozumieniu przepisów o drogach
publicznych, z wył czeniem drogowych obiektów in ynierskich oprócz przepustów;
2) droga na terenie lotniska, nieprzeznaczona dla ruchu i postoju statków powietrznych.
uprawniaj
do
§ 19. 1. Uprawnienia budowlane w specjalno ci mostowej bez ogranicze
projektowania obiektu budowlanego lub kierowania robotami budowlanymi zwi zanymi z obiektem
budowlanym, takim jak:
1) drogowy obiekt in ynierski, w rozumieniu przepisów o drogach publicznych;
2) kolejowy obiekt in ynierski: most, wiadukt, przepust, konstrukcja oporowa oraz nadziemne i
podziemne przej cie dla pieszych, w rozumieniu przepisów o warunkach technicznych, jakim
powinny odpowiada budowle kolejowe.
2. Uprawnienia budowlane w specjalno ci mostowej do projektowania bez ogranicze uprawniaj
równie do obliczania wiatła mostów i przepustów.
3. Uprawnienia budowlane w specjalno ci mostowej w ograniczonym zakresie uprawniaj do
projektowania obiektu budowlanego lub kierowania robotami budowlanymi zwi zanymi z obiektem
budowlanym, takim jak:
1) jednoprz słowy obiekt mostowy, w rozumieniu przepisów o drogach publicznych lub
przepisów o warunkach technicznych, jakim powinny odpowiada budowle kolejowe, o prz le
wykonanym z zastosowaniem prefabrykatów i rozpi to ci do 21 m, posadowiony na stabilnym
gruncie;
2) typowy składany obiekt mostowy;
3) przepust.
uprawniaj
do
§ 20. 1. Uprawnienia budowlane w specjalno ci kolejowej bez ogranicze
projektowania obiektu budowlanego lub kierowania robotami budowlanymi zwi zanymi z obiektem
budowlanym, takim jak: linie, w zły i stacje kolejowe oraz urz dzenia zabezpieczenia i sterowania
ruchem kolejowym.
2. Uprawnienia budowlane w specjalno ci kolejowej w ograniczonym zakresie I stopnia uprawniaj do
projektowania obiektu budowlanego lub kierowania robotami budowlanymi zwi zanymi z obiektem
budowlanym w zakresie:
1) linii, w złów i stacji kolejowych - w odniesieniu do obiektów budowlanych, takich jak: stacja,
w zeł, linia i bocznica kolejowa oraz z nimi zwi zane inne budowle kolejowe, w rozumieniu
przepisów o warunkach technicznych, jakim powinny odpowiada budowle kolejowe, z
wył czeniem budowli, o których mowa w § 19 ust. 1 pkt 2, oprócz przepustów;
2) urz dze zabezpieczenia i sterowania ruchem kolejowym - w odniesieniu do obiektów
budowlanych, takich jak: instalacje i urz dzenia zabezpieczenia i sterowania ruchem
kolejowym, w rozumieniu przepisów o warunkach technicznych, jakim powinny odpowiada
budowle kolejowe.
3. Uprawnienia budowlane w specjalno ci kolejowej w ograniczonym zakresie II stopnia uprawniaj do
projektowania obiektu budowlanego lub kierowania robotami budowlanymi zwi zanymi z obiektem
budowlanym w zakresie:
1) linii, w złów i stacji kolejowych - w odniesieniu do obiektów budowlanych, takich jak: linia i
bocznica kolejowa oraz przepust;
2) urz dze zabezpieczenia i sterowania ruchem kolejowym - w odniesieniu do obiektów
budowlanych, takich jak: typowe urz dzenia zabezpieczenia i sterowania ruchem kolejowym
oraz typowe przytorowe urz dzenia detekcji stanów awaryjnych.
§ 21. Uprawnienia budowlane w specjalno ci wyburzeniowej bez ogranicze uprawniaj do
projektowania i kierowania robotami budowlanymi zwi zanymi z u yciem materiałów wybuchowych.
§ 22. 1. Uprawnienia budowlane w specjalno ci telekomunikacyjnej bez ogranicze uprawniaj do
projektowania obiektu budowlanego lub kierowania robotami budowlanymi zwi zanymi z obiektem
budowlanym w zakresie telekomunikacji przewodowej wraz z infrastruktur towarzysz c oraz
telekomunikacji radiowej wraz z infrastruktur towarzysz c .

2. Uprawnienia budowlane w specjalno ci telekomunikacyjnej w ograniczonym zakresie I stopnia
uprawniaj do projektowania obiektu budowlanego lub kierowania robotami budowlanymi zwi zanymi
z obiektem budowlanym w zakresie:
1) telekomunikacji przewodowej wraz z infrastruktur towarzysz c - w odniesieniu do obiektów
budowlanych, takich jak: linie, instalacje i urz dzenia liniowe oraz urz dzenia stacyjne;
2) telekomunikacji radiowej wraz z infrastruktur towarzysz c - w odniesieniu do obiektów
budowlanych, takich jak: obiekty nadawcze radiofonii i telewizji naziemnej oraz nadawcze i
odbiorcze obiekty radiokomunikacyjne.
3. Uprawnienia budowlane w specjalno ci telekomunikacyjnej w ograniczonym zakresie II stopnia
uprawniaj do projektowania obiektu budowlanego lub kierowania robotami budowlanymi zwi zanymi
z obiektem budowlanym wraz z infrastruktur towarzysz c w zakresie:
1) telekomunikacji przewodowej - w odniesieniu do obiektów budowlanych, takich jak: linie,
instalacje i urz dzenia liniowe;
2) telekomunikacji przewodowej - w odniesieniu do obiektów budowlanych, takich jak urz dzenia
stacyjne;
3) telekomunikacji radiowej - w odniesieniu do obiektów budowlanych, takich jak nadawcze i
odbiorcze obiekty radiokomunikacyjne;
4) telekomunikacji radiowej - w odniesieniu do obiektów budowlanych, takich jak obiekty
nadawcze radiofonii i telewizji naziemnej.
§ 23. 1. Uprawnienia budowlane w specjalno ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urz dze
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodoci gowych i kanalizacyjnych bez ogranicze uprawniaj
do projektowania obiektu budowlanego lub kierowania robotami budowlanymi zwi zanymi z obiektem
budowlanym, takim jak: sieci, instalacje i urz dzenia cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodoci gowe i
kanalizacyjne.
2. Uprawnienia budowlane w specjalno ci, o której mowa w ust. 1, w ograniczonym zakresie
uprawniaj do projektowania lub kierowania robotami budowlanymi przy wykonywaniu instalacji wraz z
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przył czami typowych sieci o rednicy do 200 mm w obiektach budowlanych o kubaturze do 1.000 m .
§ 24. 1. Uprawnienia budowlane w specjalno ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urz dze
elektrycznych i elektroenergetycznych bez ogranicze uprawniaj do projektowania obiektu
budowlanego lub kierowania robotami budowlanymi zwi zanymi z obiektem budowlanym, takim jak:
sieci, instalacje i urz dzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i
tramwajowe sieci trakcyjne wraz z urz dzeniami do zasilania i sterowania.
2. Uprawnienia budowlane w specjalno ci, o której mowa w ust. 1, w ograniczonym zakresie
uprawniaj do projektowania obiektu budowlanego lub kierowania robotami budowlanymi przy
wykonywaniu instalacji wraz z przył czami o napi ciu do 1 kV w obiektach budowlanych o kubaturze
3
do 1.000 m .
Rozdział 5
Specjalizacja techniczno-budowlana
wył cznie osoba
§ 25. 1. O nadanie specjalizacji techniczno-budowlanej mo e ubiega si
posiadaj ca uprawnienia budowlane bez ogranicze w specjalno ci, w której wyodr bniono t
specjalizacj .
2. Wykaz specjalizacji techniczno-budowlanych wyodr bnionych w specjalno ciach budowlanych
okre la zał cznik nr 2 do rozporz dzenia.
§ 26. Nadanie specjalizacji techniczno-budowlanej wymaga odbycia, po uzyskaniu uprawnie
budowlanych, pi cioletniej praktyki we wła ciwej specjalno ci, w zakresie specjalizacji, przy
sporz dzaniu projektów, w przypadku specjalizacji do projektowania, lub na budowie, w przypadku
specjalizacji do kierowania robotami budowlanymi.
§ 27. 1. Do wniosku o nadanie specjalizacji techniczno-budowlanej nale y doł czy :
1) odpis posiadanych uprawnie budowlanych;
2) o wiadczenie potwierdzaj ce odbycie praktyki zawodowej, o której mowa w § 26, zawieraj ce
wyszczególnienie obiektów budowlanych, przy których projektowaniu lub budowie brała udział
osoba ubiegaj ca si o nadanie specjalizacji.

2. Egzamin dla osoby ubiegaj cej si o nadanie specjalizacji techniczno-budowlanej powinien
uwzgl dnia w szczególno ci sprawdzenie umiej tno ci praktycznego zastosowania wiedzy
technicznej w zakresie tej specjalizacji.
3. Po zako czeniu post powania kwalifikacyjnego w sprawie nadania specjalizacji technicznobudowlanej izba wydaje decyzj :
1) o nadaniu specjalizacji - w razie pozytywnego wyniku egzaminu;
2) o odmowie nadania specjalizacji - w razie negatywnego wyniku egzaminu.
4. Przepisy § 4, § 5 ust. 1, 2 i 3 pkt 1, § 8, § 9, § 10 ust. 1, § 11 oraz § 13-15 stosuje si odpowiednio.
Rozdział 6
Przepisy przej ciowe i ko cowe
§ 28. 1. Do spraw wszcz tych i niezako czonych przed dniem wej cia w ycie rozporz dzenia stosuje
si przepisy dotychczasowe.
2. Przepisów § 5 i § 8 ust. 1 pkt 2 nie stosuje si do praktyki zawodowej:
1) odbytej przed dniem 1 stycznia 1995 r.;
2) odbytej w specjalno ci telekomunikacyjnej do dnia wej cia w ycie rozporz dzenia.
3. Odbycie praktyki zawodowej, o której mowa w ust. 2, powinno by potwierdzone za wiadczeniem
wydanym przez kierownika jednostki, w której odbywała si praktyka zawodowa, zawieraj cym:
1) wyszczególnienie obiektów budowlanych, przy których projektowaniu lub budowie brała udział
osoba odbywaj ca praktyk zawodow , okre laj c: rodzaj, przeznaczenie, lokalizacj i
konstrukcj
obiektu oraz, odpowiednio do specjalno ci uzyskiwanych uprawnie
budowlanych, inne charakterystyczne parametry techniczne z podaniem osoby, pod której
kierunkiem odbywana była praktyka;
2) potwierdzenie czasu trwania praktyki zawodowej z podaniem dat rozpocz cia i uko czenia
praktyki przy projektowaniu lub budowie obiektów budowlanych, z okre leniem charakteru
wykonywanych czynno ci;
3) ogóln ocen teoretycznej i praktycznej wiedzy z zakresu specjalno ci, dokonan przez
osob , pod której kierunkiem odbywana była praktyka.
§ 29. Wykształcenie, uzyskane przed dniem wej cia w ycie rozporz dzenia, którego kierunek lub
zawód techniczny był okre lany w sposób odbiegaj cy od przyj tego w rozporz dzeniu, podlega
indywidualnemu rozpatrzeniu i zakwalifikowaniu przez wła ciw komisj kwalifikacyjn , na podstawie
programu kształcenia, jako wykształcenie odpowiednie lub pokrewne dla danej specjalno ci.
§ 30. Traci moc rozporz dzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia
1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 1995 r. Nr 8, poz. 38,
z 2002 r. Nr 134, poz. 1130 oraz z 2003 r. Nr 175, poz. 1704).
§ 31. Rozporz dzenie wchodzi w ycie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1)
Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rz dowej - budownictwo, gospodarka
przestrzenna i mieszkaniowa, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporz dzenia Prezesa Rady Ministrów z
dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. Nr
134, poz. 1429).
2)
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 6, poz. 41,
Nr 92, poz. 881, Nr 93, poz. 888 i Nr 96, poz. 959.
3)
Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 221, Nr 153, poz.
1271 i Nr 240, poz. 2052, z 2003 r. Nr 124, poz. 1152 i Nr 190, poz. 1864 oraz z 2004 r. Nr 141, poz.
1492.

ZAŁ CZNIKI
ZAŁ CZNIK Nr 1
WYKAZ WYKSZTAŁCENIA ODPOWIEDNIEGO I POKREWNEGO DLA POSZCZEGÓLNYCH
SPECJALNO CI UPRAWNIE BUDOWLANYCH
Specjalno architektoniczna
1. Uprawnienia budowlane bez ogranicze - wykształcenie wy sze na kierunku architektura i
urbanistyka (O).
2. Uprawnienia budowlane w ograniczonym zakresie - wykształcenie wy sze na kierunku
budownictwo (P).
Specjalno konstrukcyjno-budowlana
1. Uprawnienia budowlane bez ogranicze - wykształcenie wy sze na kierunku budownictwo (O).
2. Uprawnienia budowlane w ograniczonym zakresie:
1) wykształcenie wy sze na kierunku:
a) architektura i urbanistyka (P),
b) in ynieria rodowiska (P);
2) wykształcenie rednie - technik budownictwa (O).
Specjalno drogowa
1. Uprawnienia budowlane bez ogranicze - wykształcenie wy sze na kierunku budownictwo (O).
2. Uprawnienia budowlane w ograniczonym zakresie - wykształcenie rednie - technik drogownictwa
(O).
Specjalno mostowa
1. Uprawnienia budowlane bez ogranicze - wykształcenie wy sze na kierunku budownictwo (O).
2. Uprawnienia budowlane w ograniczonym zakresie - wykształcenie rednie:
1) technik drogownictwa (O);
2) technik dróg i mostów kolejowych (O).
Specjalno kolejowa
1. Uprawnienia budowlane bez ogranicze :
1) wykształcenie wy sze na kierunku budownictwo w specjalno ciach drogi kolejowe lub drogi
elazne, lub in ynieria kolejowa (O) oraz
2) wykształcenie wy sze na kierunku:
a) elektrotechnika w specjalno ci automatyka lub automatyzacja kolei, lub in ynieria
elektryczna w transporcie szynowym, lub automatyka i sterowanie ruchem kolejowym
(O), albo
b) transport w specjalno ci sterowanie ruchem w transporcie lub sterowanie ruchem, lub
zabezpieczenie ruchu poci gów, lub automatyka (O).
2. Uprawnienia budowlane w ograniczonym zakresie w obszarze linii w złów i stacji kolejowych:
1) I stopnia - wykształcenie wy sze na kierunku budownictwo w specjalno ci drogi kolejowe lub
drogi elazne, lub in ynieria kolejowa (O);
2) II stopnia:
a) wykształcenie wy sze na kierunku budownictwo w specjalno ci budownictwo
komunikacyjne lub in ynieria komunikacyjna, lub in ynieria kolejowa (P),
b) wykształcenie rednie - technik dróg i mostów kolejowych (O).
3. Uprawnienia budowlane w ograniczonym zakresie w obszarze urz dzenia zabezpieczenia i
sterowania ruchem kolejowym:
1) I stopnia - wykształcenie wy sze na kierunku:
a) transport w specjalno ci sterowanie ruchem w transporcie lub sterowanie ruchem, lub
zabezpieczenie ruchu poci gów, lub automatyka (O) albo
b) elektrotechnika w specjalno ci automatyka lub automatyzacja kolei, lub in ynieria
elektryczna w transporcie szynowym, lub automatyka i sterowanie ruchem kolejowym
(O);
2) II stopnia:
a) wykształcenie wy sze na kierunku:

- elektrotechnika w specjalno ci automatyka i in ynieria komputerowa lub
informatyka i elektronika, lub in ynieria elektryczna, lub elektrotechnika, lub
urz dzenia i maszyny elektryczne (P),
- automatyka i robotyka w specjalno ci automatyka i in ynieria komputerowa lub
informatyka i elektronika, lub in ynieria elektryczna, lub elektrotechnika, lub
urz dzenia i maszyny elektryczne (P),
- elektronika i telekomunikacja w specjalno ci automatyka i in ynieria komputerowa
lub informatyka i elektronika, lub in ynieria elektryczna, lub elektrotechnika, lub
urz dzenia i maszyny elektryczne (P),
b) wykształcenie rednie:
- technik elektryk (O),
- technik automatyk sterowania ruchem kolejowym (O).
Specjalno wyburzeniowa
Uprawnienia budowlane bez ogranicze - wykształcenie wy sze na kierunku:
1) budownictwo (O);
2) in ynieria wojskowa (O);
3) górnictwo i geologia w specjalno ci eksploatacja złó (O).
Specjalno telekomunikacyjna
1. Uprawnienia budowlane bez ogranicze - wykształcenie wy sze na kierunku:
1) elektronika i telekomunikacja w specjalno ci z zakresu telekomunikacji (O) oraz
2) elektrotechnika w specjalno ci z zakresu telekomunikacji (O).
2. Uprawnienia budowlane w ograniczonym zakresie w obszarze telekomunikacji przewodowej:
1) I stopnia wykształcenie wy sze na kierunku:
a) elektronika i telekomunikacja w specjalno ci z zakresu telekomunikacji (O),
b) elektrotechnika w specjalno ci z zakresu telekomunikacji (O);
2) II stopnia wykształcenie rednie - technik telekomunikacji (O).
3. Uprawnienia budowlane w ograniczonym zakresie w obszarze telekomunikacji radiowej:
1) I stopnia wykształcenie wy sze na kierunku elektronika i telekomunikacja w specjalno ci z
zakresu telekomunikacji (O);
2) II stopnia wykształcenie rednie:
a) technik telekomunikacji (O),
b) technik teleinformatyk (O).
Specjalno instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urz dze cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodoci gowych i kanalizacyjnych
1. Uprawnienia budowlane bez ogranicze - wykształcenie wy sze na kierunku in ynieria rodowiska
(O).
2. Uprawnienia budowlane w ograniczonym zakresie:
1) wykształcenie wy sze na kierunku:
a) budownictwo (P),
b) energetyka (P);
2) wykształcenie rednie:
a) technik urz dze sanitarnych (O),
b) technik in ynierii rodowiska i melioracji (O),
c) technik energetyk (O).
Specjalno instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urz dze elektrycznych i
elektroenergetycznych
1. Uprawnienia budowlane bez ogranicze - wykształcenie wy sze na kierunku elektrotechnika (O).
2. Uprawnienia budowlane w ograniczonym zakresie - wykształcenie rednie:
1) technik elektryk (O);
2) technik elektroenergetyk (O);
3) technik elektroenergetyk transportu szynowego (O).
Obja nienia:
(O) - wykształcenie odpowiednie,
(P) - wykształcenie pokrewne.

ZAŁ CZNIK Nr 2
WYKAZ SPECJALIZACJI TECHNICZNO-BUDOWLANYCH WYODR BNIONYCH W
SPECJALNO CIACH BUDOWLANYCH
Lp.

Specjalno

1

konstrukcyjno-budowlana

2
3

mostowa
instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i
urz dze
cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych,
wodoci gowych
i
kanalizacyjnych

Specjalizacja techniczno-budowlana do projektowania lub
kierowania robotami budowlanymi
- geotechnika
- budowle podziemne
- budynki wysoko ciowe
- maszty i kominy przemysłowe
- obiekty budowlane na terenach górniczych
- ródl dowe budowle hydrotechniczne
- morskie budowle hydrotechniczne
- obiekty budowlane melioracji wodnych
- drogowe obiekty in ynierskie
- sieci, instalacje i urz dzenia cieplne i wentylacyjne,
- sieci, instalacje i urz dzenia gazowe
- sieci, instalacje i urz dzenia wodoci gowe
i kanalizacyjne

