
Na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207,
poz. 2016, z póên. zm.2)) zarzàdza si´, co nast´puje:

Rozdzia∏ 1

Przepisy ogólne

§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla:

1) rodzaje i zakres przygotowania zawodowego do
wykonywania samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie; 

2) wykaz wykszta∏cenia odpowiedniego i pokrewne-
go dla danej specjalnoÊci; 

3) sposób przeprowadzania i zakres egzaminu; 

4) zasady odp∏atnoÊci za post´powanie kwalifikacyj-
ne oraz zasady wynagradzania cz∏onków komisji
egzaminacyjnej;

5) sposób stwierdzania posiadania przygotowania
zawodowego do wykonywania samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie;

6) ograniczenia zakresu uprawnieƒ budowlanych;

7) wykaz specjalizacji techniczno-budowlanych wy-
odr´bnionych w specjalnoÊciach budowlanych.

§ 2. Ilekroç w rozporzàdzeniu jest mowa o:

1) ustawie — nale˝y przez to rozumieç ustaw´ z dnia
7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane;

2) izbie — nale˝y przez to rozumieç organ samorzàdu
zawodowego architektów albo in˝ynierów budow-
nictwa, zgodnie z w∏aÊciwoÊcià okreÊlonà w usta-
wie z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzàdach zawo-
dowych architektów, in˝ynierów budownictwa
oraz urbanistów (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42,
z póên. zm.3)).

§ 3. 1. Uprawnienia budowlane do projektowania
bez ograniczeƒ w odpowiedniej specjalnoÊci upraw-
niajà do sporzàdzania projektu zagospodarowania
dzia∏ki lub terenu, w zakresie tej specjalnoÊci, z za-
strze˝eniem ust. 2. 

2. Uprawnienia budowlane do projektowania
w specjalnoÊci architektonicznej uprawniajà do spo-
rzàdzania, wchodzàcego w sk∏ad projektu budowlane-
go budynku, projektu zagospodarowania dzia∏ki lub
terenu.

Rozdzia∏ 2

Praktyka zawodowa

§ 4. 1. Praktyka zawodowa, o której mowa w art. 14
ust. 4 ustawy, powinna byç odbyta po uzyskaniu dy-
plomu ukoƒczenia wy˝szej uczelni lub Êwiadectwa
ukoƒczenia technikum lub szko∏y policealnej, z za-
strze˝eniem ust. 2, pod kierownictwem osoby posia-
dajàcej uprawnienia budowlane bez ograniczeƒ we
w∏aÊciwej specjalnoÊci.

2. Do praktyki zawodowej zalicza si´ praktyk´ od-
bytà po ukoƒczeniu trzeciego roku studiów wy˝szych,
z wy∏àczeniem 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 wykonywanà w ramach nadzoru autor-
skiego pe∏nionego 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´
dwuletnià praktyk´ w specjalnoÊci innej ni˝ specjal-
noÊç uzyskiwanych uprawnieƒ budowlanych. 

§ 5. 1. Osoba odbywajàca praktyk´ zawodowà do-
kumentuje przebieg praktyki w ksià˝ce praktyki zawo-
dowej, z zastrze˝eniem § 8 ust. 4.

2. Osoba, która zamierza odbyç praktyk´ zawodo-
wà, sk∏ada w izbie ksià˝k´ praktyki zawodowej do
opiecz´towania. Izba zwraca opiecz´towanà ksià˝k´
praktyki zawodowej w terminie 7 dni od dnia jej z∏o˝e-
nia.

3. W ksià˝ce praktyki zawodowej wpisuje si´:

1) wyszczególnienie obiektów budowlanych, przy
których projektowaniu lub budowie bra∏a udzia∏
osoba odbywajàca praktyk´ zawodowà, okreÊla-
jàc: rodzaj, przeznaczenie, lokalizacj´ i konstrukcj´
obiektu oraz, odpowiednio do specjalnoÊci uzyski-
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY1)

z dnia 18 maja 2005 r.

w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

———————
1) Minister Infrastruktury kieruje dzia∏em administracji rzà-

dowej — budownictwo, gospodarka przestrzenna i miesz-
kaniowa, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporzàdzenia Pre-
zesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie
szczegó∏owego zakresu dzia∏ania Ministra Infrastruktury
(Dz. U. Nr 134, poz. 1429).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone 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 zosta∏y og∏oszone 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.



wanych uprawnieƒ budowlanych, inne charakte-
rystyczne parametry techniczne;

2) okreÊlenie czynnoÊci wykonywanych w ka˝dym ty-
godniu odbywanej praktyki, potwierdzonych i za-
opiniowanych co najmniej raz w miesiàcu przez
osob´, pod której kierunkiem odbywana jest prak-
tyka.

4. Po zakoƒczeniu praktyki zawodowej lub przy
zmianie jednostki, w której odbywa∏a si´ praktyka,
osoba, pod której kierunkiem odbywana jest praktyka,
wpisuje w ksià˝ce praktyki zawodowej ogólnà ocen´
z teoretycznej i praktycznej wiedzy z zakresu specjal-
noÊci osoby ubiegajàcej si´ o uprawnienia budowla-
ne. 

§ 6. 1. Przepisów § 5 i § 8 ust. 1 pkt 2 nie stosuje
si´ do praktyki zawodowej odbywanej za granicà.

2. Odbycie praktyki zawodowej za granicà powin-
no byç potwierdzone zaÊwiadczeniem wydanym przez
kierownika jednostki, w której odbywa∏a si´ praktyka
zawodowa, zawierajàcym:

1) wyszczególnienie obiektów budowlanych, przy
których projektowaniu lub budowie bra∏a udzia∏
osoba odbywajàca praktyk´ zawodowà, okreÊlajà-
ce: rodzaj, przeznaczenie, lokalizacj´ i konstrukcj´
obiektu oraz, odpowiednio do specjalnoÊci uzyski-
wanych uprawnieƒ budowlanych, inne charakte-
rystyczne parametry techniczne z podaniem oso-
by, pod której kierunkiem odbywana by∏a prakty-
ka; 

2) potwierdzenie czasu trwania praktyki zawodowej
z podaniem dat rozpocz´cia i ukoƒczenia praktyki
przy projektowaniu lub budowie obiektów budow-
lanych, z okreÊleniem charakteru wykonywanych
czynnoÊci;

3) ogólnà ocen´ teoretycznej i praktycznej wiedzy
z zakresu specjalnoÊci, dokonanà przez osob´, pod
której kierunkiem odbywana by∏a praktyka. 

Rozdzia∏ 3

Wniosek o nadanie uprawnieƒ budowlanych, zakres
i sposób przeprowadzania egzaminu, op∏ata 

za post´powanie kwalifikacyjne

§ 7. Izba powo∏uje komisj´ egzaminacyjnà, która
prowadzi post´powanie kwalifikacyjne sk∏adajàce si´
z 2 etapów:

1) kwalifikowania wykszta∏cenia i praktyki zawodo-
wej; 

2) egzaminu na uprawnienia budowlane.

§ 8. 1. Do wniosku o nadanie uprawnieƒ budowla-
nych nale˝y do∏àczyç:

1) odpis dyplomu in˝yniera lub dokument potwier-
dzajàcy uzyskanie Êredniego wykszta∏cenia zawo-
dowego i uzyskanie tytu∏u zawodowego:

a) Êwiadectwo ukoƒczenia szko∏y albo Êwiadectwo
dojrza∏oÊci,

b) Êwiadectwo ukoƒczenia szko∏y albo Êwiadectwo
dojrza∏oÊci i dyplom uzyskania tytu∏u zawodo-
wego lub

c) Êwiadectwo ukoƒczenia szko∏y albo Êwiadectwo
dojrza∏oÊci i dyplom potwierdzajàcy kwalifika-
cje zawodowe;

2) ksià˝k´ praktyki zawodowej;

3) dowód uiszczenia op∏aty, o której mowa w § 14
ust. 1 pkt 1.

2. Wykszta∏cenie uzyskane za granicà i uznane
w Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie przepisów
odr´bnych, którego kierunek lub zawód techniczny
jest okreÊlany w sposób odbiegajàcy od przyj´tego
w rozporzàdzeniu, podlega indywidualnemu rozpa-
trzeniu i zakwalifikowaniu przez w∏aÊciwà komisj´
kwalifikacyjnà, na podstawie programu kszta∏cenia,
jako wykszta∏cenie odpowiednie lub pokrewne dla da-
nej specjalnoÊci. 

3. Wykaz wykszta∏cenia odpowiedniego i pokrew-
nego dla poszczególnych specjalnoÊci uprawnieƒ bu-
dowlanych okreÊla za∏àcznik nr 1 do rozporzàdzenia.

4. W przypadku odbycia praktyki zawodowej przy
projektowaniu lub budowie obiektów budowlanych,
usytuowanych na terenach zamkni´tych, w jednostce
podleg∏ej Ministrowi Obrony Narodowej lub ministro-
wi w∏aÊciwemu do spraw wewn´trznych, do wniosku
zamiast ksià˝ki praktyki zawodowej nale˝y do∏àczyç
zaÊwiadczenie w∏aÊciwego, wed∏ug miejsca odbywa-
nia praktyki zawodowej, wojewódzkiego inspektora
nadzoru budowlanego, z wyszczególnieniem okresu
praktyki zawodowej wraz z ogólnà ocenà z teoretycz-
nej i praktycznej wiedzy z zakresu specjalnoÊci. 

5. W przypadku stwierdzenia braków w dokumen-
tach do∏àczonych do wniosku izba, w drodze postano-
wienia, wzywa osob´ ubiegajàcà si´ o nadanie upraw-
nieƒ budowlanych do uzupe∏nienia braków w terminie
nie krótszym ni˝ 30 dni.

6. Izba wydaje decyzj´ o odmowie nadania upraw-
nieƒ budowlanych bez przeprowadzania egzaminu:

1) po bezskutecznym up∏ywie terminu, o którym mo-
wa w ust. 5;

2) je˝eli wykszta∏cenie lub praktyka zawodowa osoby
ubiegajàcej si´ o uprawnienia budowlane nie od-
powiada wymaganiom, o których mowa w § 4 i 5. 

§ 9. 1. Egzamin na uprawnienia budowlane sk∏ada
si´ z cz´Êci pisemnej, przeprowadzanej w formie te-
stu, oraz cz´Êci ustnej i obejmuje sprawdzenie:

1) umiej´tnoÊci praktycznego zastosowania wiedzy
technicznej, w tym samodzielnego rozwiàzywania
zagadnieƒ architektonicznych, technicznych i or-
ganizacyjnych;
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2) znajomoÊci przepisów prawnych dotyczàcych bu-
downictwa.

2. Komisja egzaminacyjna mo˝e za˝àdaç przedsta-
wienia prac projektowych wykonanych w ramach
praktyki zawodowej.

§ 10. 1. W zale˝noÊci od posiadanego wykszta∏ce-
nia i zakresu odbytej praktyki zawodowej egzamin jest
przeprowadzany: 

1) na uprawnienia budowlane do projektowania lub
kierowania robotami budowlanymi w danej spe-
cjalnoÊci;

2) na uprawnienia budowlane do projektowania i kie-
rowania robotami budowlanymi w specjalnoÊci
wyburzeniowej. 

2. Przy ubieganiu si´ o uprawnienia budowlane
w innej specjalnoÊci lub w innym zakresie ni˝ posiada-
ne egzamin jest przeprowadzany w zakresie ograni-
czonym do zagadnieƒ nieobj´tych zakresem egzami-
nu, obowiàzujàcym przy ubieganiu si´ o posiadane
uprawnienia budowlane. 

§ 11. 1. Egzamin na uprawnienia budowlane jest
przeprowadzany co najmniej dwa razy w roku, w ter-
minach ustalonych przez izb´. 

2. Osoba ubiegajàca si´ o uprawnienia budowlane
jest zawiadamiana o terminie egzaminu listem pole-
conym, co najmniej na miesiàc przed tym terminem.

3. W razie negatywnego wyniku egzaminu komisja
egzaminacyjna okreÊla termin, po którego up∏ywie
osoba ubiegajàca si´ o uprawnienia budowlane mo˝e
ponownie przystàpiç do egzaminu. Termin ten nie mo-
˝e byç krótszy ni˝ 3 miesiàce.

§ 12. Po zakoƒczeniu post´powania kwalifikacyjne-
go w sprawie nadania uprawnieƒ budowlanych izba
wydaje decyzj´:

1) o nadaniu uprawnieƒ budowlanych — w razie po-
zytywnego wyniku egzaminu;

2) o odmowie nadania uprawnieƒ budowlanych —
w razie negatywnego wyniku egzaminu.

§ 13. Kopia ostatecznej decyzji, o której mowa
w § 12 pkt 1, jest przekazywana do G∏ównego Inspek-
tora Nadzoru Budowlanego w celu wpisania do cen-
tralnego rejestru osób posiadajàcych uprawnienia bu-
dowlane.

§ 14. 1. Op∏ata za post´powanie kwalifikacyjne wy-
nosi równowartoÊç w z∏otych:

1) 100 euro z tytu∏u kwalifikowania wykszta∏cenia
i praktyki zawodowej;

2) 150 euro z tytu∏u przeprowadzenia egzaminu.

2. Op∏at´ za post´powanie kwalifikacyjne wnosi
si´ na rachunek bankowy izby. Op∏at´, o której mowa

w ust. 1 pkt 2, wnosi si´ co najmniej 14 dni przed ter-
minem egzaminu.

3. Op∏ata, o której mowa w ust. 1 pkt 1, nie podle-
ga zwrotowi, natomiast op∏ata, o której mowa
w ust. 1 pkt 2, podlega zwrotowi w przypadku uspra-
wiedliwionego niestawienia si´ na egzamin lub uspra-
wiedliwionego odstàpienia od egzaminu.

§ 15. WysokoÊç wynagrodzenia cz∏onka komisji
egzaminacyjnej ustala si´ wed∏ug nast´pujàcych za-
sad: 

1) za udzia∏ w kwalifikowaniu — 1,5 % kwoty okreÊlo-
nej w § 14 ust. 1 pkt 1 od jednego wniosku;

2) za przeprowadzenie egzaminu — 3 % kwoty okre-
Êlonej w § 14 ust. 1 pkt 2 od jednej osoby egzami-
nowanej.

Rozdzia∏ 4

SpecjalnoÊci budowlane

§ 16. 1. Uprawnienia budowlane w specjalnoÊci ar-
chitektonicznej bez ograniczeƒ uprawniajà do projek-
towania obiektu budowlanego lub kierowania robota-
mi budowlanymi zwiàzanymi z obiektem budowla-
nym w zakresie: 

1) sporzàdzania projektu architektoniczno-budowla-
nego w odniesieniu do architektury obiektu lub

2) kierowania robotami budowlanymi, w odniesieniu
do architektury obiektu.

2. Uprawnienia budowlane w specjalnoÊci archi-
tektonicznej w ograniczonym zakresie uprawniajà do
projektowania obiektu budowlanego lub kierowania
robotami budowlanymi zwiàzanymi z obiektem bu-
dowlanym w zakresie okreÊlonym w ust. 1 pkt 1 lub
pkt 2, o kubaturze do 1 000 m3 na terenie zabudowy
zagrodowej. 

§ 17. 1. Uprawnienia budowlane w specjalnoÊci
konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeƒ uprawniajà
do projektowania obiektu budowlanego lub kierowa-
nia robotami budowlanymi zwiàzanymi z obiektem
budowlanym w zakresie: 

1) sporzàdzania projektu architektoniczno-budowla-
nego 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 specjalnoÊci kon-
strukcyjno-budowlanej w ograniczonym zakresie
uprawniajà do projektowania obiektu budowlanego
lub kierowania robotami budowlanymi zwiàzanymi
z obiektem budowlanym o kubaturze do 1 000 m3 oraz: 

1) o wysokoÊci do 12 m nad poziomem terenu, do
3 kondygnacji nadziemnych i o wysokoÊci kondy-
gnacji do 4,8 m;
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2) posadowionego na g∏´bokoÊci do 3 m poni˝ej po-
ziomu terenu, bezpoÊrednio na stabilnym gruncie
noÊnym;

3) przy rozpi´toÊci elementów konstrukcyjnych do
6 m i wysi´gu wsporników do 2 m;

4) niezawierajàcego elementów wst´pnie spr´˝anych
na budowie;

5) niewymagajàcego uwzgl´dniania wp∏ywu eksplo-
atacji górniczej.

3. Ograniczenia uprawnieƒ budowlanych, o któ-
rych mowa w ust. 2, w odniesieniu do osób legitymu-
jàcych si´ wykszta∏ceniem uzyskanym na kierunku in-
˝ynieria Êrodowiska, nie dotyczà obiektów budowla-
nych gospodarki wodnej i melioracji wodnych.

§ 18. 1. Uprawnienia budowlane w specjalnoÊci
drogowej bez ograniczeƒ uprawniajà do projektowa-
nia obiektu budowlanego lub kierowania robotami bu-
dowlanymi zwiàzanymi z obiektem budowlanym, ta-
kim jak: 

1) droga, w rozumieniu przepisów o drogach publicz-
nych, z wy∏àczeniem drogowych obiektów in˝y-
nierskich oprócz przepustów;

2) droga dla ruchu i postoju statków powietrznych
oraz przepust. 

2. Uprawnienia budowlane w specjalnoÊci drogo-
wej w ograniczonym zakresie uprawniajà do projekto-
wania obiektu budowlanego lub kierowania robotami
budowlanymi zwiàzanymi z obiektem budowlanym,
takim jak:

1) droga klasy: lokalna i dojazdowa oraz droga we-
wn´trzna, w rozumieniu przepisów o drogach pu-
blicznych, z wy∏àczeniem drogowych obiektów in-
˝ynierskich oprócz przepustów;

2) droga na terenie lotniska, nieprzeznaczona dla ru-
chu i postoju statków powietrznych. 

§ 19. 1. Uprawnienia budowlane w specjalnoÊci
mostowej bez ograniczeƒ uprawniajà do projektowa-
nia obiektu budowlanego lub kierowania robotami bu-
dowlanymi zwiàzanymi z obiektem budowlanym, ta-
kim jak: 

1) drogowy obiekt in˝ynierski, w rozumieniu przepi-
sów o drogach publicznych;

2) kolejowy obiekt in˝ynierski: most, wiadukt, prze-
pust, konstrukcja oporowa oraz nadziemne i pod-
ziemne przejÊcie dla pieszych, w rozumieniu prze-
pisów o warunkach technicznych, jakim powinny
odpowiadaç budowle kolejowe.

2. Uprawnienia budowlane w specjalnoÊci mosto-
wej do projektowania bez ograniczeƒ uprawniajà rów-
nie˝ do obliczania Êwiat∏a mostów i przepustów.

3. Uprawnienia budowlane w specjalnoÊci mosto-
wej w ograniczonym zakresie uprawniajà do projekto-

wania obiektu budowlanego lub kierowania robotami
budowlanymi zwiàzanymi z obiektem budowlanym,
takim jak:

1) jednoprz´s∏owy obiekt mostowy, w rozumieniu
przepisów o drogach publicznych lub przepisów
o warunkach technicznych, jakim powinny odpo-
wiadaç budowle kolejowe, o prz´Êle wykonanym
z zastosowaniem prefabrykatów i rozpi´toÊci do
21 m, posadowiony na stabilnym gruncie;

2) typowy sk∏adany obiekt mostowy;

3) przepust.

§ 20. 1. Uprawnienia budowlane w specjalnoÊci
kolejowej bez ograniczeƒ uprawniajà do projektowa-
nia obiektu budowlanego lub kierowania robotami bu-
dowlanymi zwiàzanymi z obiektem budowlanym, ta-
kim jak: linie, w´z∏y i stacje kolejowe oraz urzàdzenia
zabezpieczenia i sterowania ruchem kolejowym. 

2. Uprawnienia budowlane w specjalnoÊci kolejo-
wej w ograniczonym zakresie I stopnia uprawniajà do
projektowania obiektu budowlanego lub kierowania
robotami budowlanymi zwiàzanymi z obiektem bu-
dowlanym w zakresie:

1) linii, w´z∏ów i stacji kolejowych — w odniesieniu
do obiektów budowlanych, takich jak: stacja, w´-
ze∏, linia i bocznica kolejowa oraz z nimi zwiàzane
inne budowle kolejowe, w rozumieniu przepisów
o warunkach technicznych, jakim powinny odpo-
wiadaç budowle kolejowe, z wy∏àczeniem budow-
li, o których mowa w § 19 ust. 1 pkt 2, oprócz prze-
pustów; 

2) urzàdzeƒ zabezpieczenia i sterowania ruchem ko-
lejowym — w odniesieniu do obiektów budowla-
nych, takich jak: instalacje i urzàdzenia zabezpie-
czenia i sterowania ruchem kolejowym, w rozu-
mieniu przepisów o warunkach technicznych, ja-
kim powinny odpowiadaç budowle kolejowe. 

3. Uprawnienia budowlane w specjalnoÊci kolejo-
wej w ograniczonym zakresie II stopnia uprawniajà do
projektowania obiektu budowlanego lub kierowania
robotami budowlanymi zwiàzanymi z obiektem bu-
dowlanym w zakresie:

1) linii, w´z∏ów i stacji kolejowych — w odniesieniu
do obiektów budowlanych, takich jak: linia i bocz-
nica kolejowa oraz przepust;

2) urzàdzeƒ zabezpieczenia i sterowania ruchem ko-
lejowym — w odniesieniu do obiektów budowla-
nych, takich jak: typowe urzàdzenia zabezpiecze-
nia i sterowania ruchem kolejowym oraz typowe
przytorowe urzàdzenia detekcji stanów awaryj-
nych. 

§ 21. Uprawnienia budowlane w specjalnoÊci wy-
burzeniowej bez ograniczeƒ uprawniajà do projekto-
wania i kierowania robotami budowlanymi zwiàzany-
mi z u˝yciem materia∏ów wybuchowych. 
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§ 22. 1. Uprawnienia budowlane w specjalnoÊci te-
lekomunikacyjnej bez ograniczeƒ uprawniajà do pro-
jektowania obiektu budowlanego lub kierowania ro-
botami budowlanymi zwiàzanymi z obiektem budo-
wlanym w zakresie telekomunikacji przewodowej
wraz z infrastrukturà towarzyszàcà oraz telekomunika-
cji radiowej wraz z infrastrukturà towarzyszàcà. 

2. Uprawnienia budowlane w specjalnoÊci teleko-
munikacyjnej w ograniczonym zakresie I stopnia
uprawniajà do projektowania obiektu budowlanego
lub kierowania robotami budowlanymi zwiàzanymi
z obiektem budowlanym w zakresie:

1) telekomunikacji przewodowej wraz z infrastrukturà
towarzyszàcà — w odniesieniu do obiektów bu-
dowlanych, takich jak: linie, instalacje i urzàdzenia
liniowe oraz urzàdzenia stacyjne; 

2) telekomunikacji radiowej wraz z infrastrukturà to-
warzyszàcà — w odniesieniu do obiektów budow-
lanych, takich jak: obiekty nadawcze radiofonii i te-
lewizji naziemnej oraz nadawcze i odbiorcze
obiekty radiokomunikacyjne. 

3. Uprawnienia budowlane w specjalnoÊci teleko-
munikacyjnej w ograniczonym zakresie II stopnia
uprawniajà do projektowania obiektu budowlanego
lub kierowania robotami budowlanymi zwiàzanymi
z obiektem budowlanym wraz z infrastrukturà towa-
rzyszàcà w zakresie:

1) telekomunikacji przewodowej — w odniesieniu do
obiektów budowlanych, takich jak: linie, instalacje
i urzàdzenia liniowe;

2) telekomunikacji przewodowej — w odniesieniu do
obiektów budowlanych, takich jak urzàdzenia sta-
cyjne;

3) telekomunikacji radiowej — w odniesieniu do
obiektów budowlanych, takich jak nadawcze i od-
biorcze obiekty radiokomunikacyjne;

4) telekomunikacji radiowej — w odniesieniu do
obiektów budowlanych, takich jak obiekty nadaw-
cze radiofonii i telewizji naziemnej. 

§ 23. 1. Uprawnienia budowlane w specjalnoÊci in-
stalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzàdzeƒ ciepl-
nych, wentylacyjnych, gazowych, wodociàgowych
i kanalizacyjnych bez ograniczeƒ uprawniajà do pro-
jektowania obiektu budowlanego lub kierowania ro-
botami budowlanymi zwiàzanymi z obiektem budow-
lanym, takim jak: sieci, instalacje i urzàdzenia cieplne,
wentylacyjne, gazowe, wodociàgowe i kanalizacyjne.

2. Uprawnienia budowlane w specjalnoÊci, o któ-
rej mowa w ust. 1, w ograniczonym zakresie upraw-
niajà do projektowania lub kierowania robotami bu-
dowlanymi przy wykonywaniu instalacji wraz z przy∏à-
czami typowych sieci o Êrednicy do 200 mm w obiek-
tach budowlanych o kubaturze do 1 000 m3.

§ 24. 1. Uprawnienia budowlane w specjalnoÊci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzàdzeƒ

elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograni-
czeƒ uprawniajà do projektowania obiektu budowla-
nego lub kierowania robotami budowlanymi zwiàza-
nymi z obiektem budowlanym, takim jak: sieci, insta-
lacje i urzàdzenia elektryczne i elektroenergetyczne,
w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci
trakcyjne wraz z urzàdzeniami do zasilania i sterowa-
nia. 

2. Uprawnienia budowlane w specjalnoÊci, o któ-
rej mowa w ust. 1, w ograniczonym zakresie upraw-
niajà do projektowania obiektu budowlanego lub kie-
rowania robotami budowlanymi przy wykonywaniu
instalacji wraz z przy∏àczami o napi´ciu do 1 kV
w obiektach budowlanych o kubaturze do 1 000 m3. 

Rozdzia∏ 5

Specjalizacja techniczno-budowlana

§ 25. 1. O nadanie specjalizacji techniczno-budow-
lanej mo˝e ubiegaç si´ wy∏àcznie osoba posiadajàca
uprawnienia budowlane bez ograniczeƒ w specjalno-
Êci, w której wyodr´bniono t´ specjalizacj´. 

2. Wykaz specjalizacji techniczno-budowlanych
wyodr´bnionych w specjalnoÊciach budowlanych
okreÊla za∏àcznik nr 2 do rozporzàdzenia.

§ 26. Nadanie specjalizacji techniczno-budowlanej
wymaga odbycia, po uzyskaniu uprawnieƒ budowla-
nych, pi´cioletniej praktyki we w∏aÊciwej specjalnoÊci,
w zakresie specjalizacji, przy sporzàdzaniu projektów,
w przypadku specjalizacji do projektowania, lub na
budowie, w przypadku specjalizacji do kierowania ro-
botami budowlanymi.

§ 27. 1. Do wniosku o nadanie specjalizacji tech-
niczno-budowlanej nale˝y do∏àczyç:

1) odpis posiadanych uprawnieƒ budowlanych;

2) oÊwiadczenie potwierdzajàce odbycie praktyki za-
wodowej, o której mowa w § 26, zawierajàce wy-
szczególnienie obiektów budowlanych, przy któ-
rych projektowaniu lub budowie bra∏a udzia∏ oso-
ba ubiegajàca si´ o nadanie specjalizacji.

2. Egzamin dla osoby ubiegajàcej si´ o nadanie
specjalizacji techniczno-budowlanej powinien uwzgl´-
dniaç w szczególnoÊci sprawdzenie umiej´tnoÊci prak-
tycznego zastosowania wiedzy technicznej w zakresie
tej specjalizacji.

3. Po zakoƒczeniu post´powania kwalifikacyjnego
w sprawie nadania specjalizacji techniczno-budowla-
nej izba wydaje decyzj´:

1) o nadaniu specjalizacji — w razie pozytywnego
wyniku egzaminu;

2) o odmowie nadania specjalizacji — w razie nega-
tywnego 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. 
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Rozdzia∏ 6

Przepisy przejÊciowe i koƒcowe

§ 28. 1. Do spraw wszcz´tych i niezakoƒczonych
przed dniem wejÊcia w ˝ycie rozporzàdzenia 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 specjalnoÊci telekomunikacyjnej do
dnia wejÊcia w ˝ycie rozporzàdzenia. 

3. Odbycie praktyki zawodowej, o której mowa
w ust. 2, powinno byç potwierdzone zaÊwiadczeniem
wydanym przez kierownika jednostki, w której odby-
wa∏a si´ praktyka zawodowa, zawierajàcym:

1) wyszczególnienie obiektów budowlanych, przy
których projektowaniu lub budowie bra∏a udzia∏
osoba odbywajàca praktyk´ zawodowà, okreÊla-
jàc: rodzaj, przeznaczenie, lokalizacj´ i konstrukcj´
obiektu oraz, odpowiednio do specjalnoÊci uzyski-
wanych uprawnieƒ budowlanych, inne charakte-
rystyczne parametry techniczne z podaniem oso-
by, pod której kierunkiem odbywana by∏a prakty-
ka;

2) potwierdzenie czasu trwania praktyki zawodowej
z podaniem dat rozpocz´cia i ukoƒczenia praktyki
przy projektowaniu lub budowie obiektów budow-
lanych, z okreÊleniem charakteru wykonywanych
czynnoÊci;

3) ogólnà ocen´ teoretycznej i praktycznej wiedzy
z zakresu specjalnoÊci, dokonanà przez osob´, pod
której kierunkiem odbywana by∏a praktyka.

§ 29. Wykszta∏cenie, uzyskane przed dniem wej-
Êcia w ˝ycie rozporzàdzenia, którego kierunek lub za-
wód techniczny by∏ okreÊlany w sposób odbiegajàcy
od przyj´tego w rozporzàdzeniu, podlega indywidual-
nemu rozpatrzeniu i zakwalifikowaniu przez w∏aÊciwà
komisj´ kwalifikacyjnà, na podstawie programu
kszta∏cenia, jako wykszta∏cenie odpowiednie lub po-
krewne dla danej specjalnoÊci. 

§ 30. Traci moc rozporzàdzenie Ministra Gospodar-
ki 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. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
30 dni od dnia og∏oszenia. 

Minister Infrastruktury: w z. J. R. Kurylczyk
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Za∏àczniki do rozporzàdzenia Ministra Infrastruktury 
z dnia 18 maja 2005 r. (poz. 817)

Za∏àcznik nr 1

WYKAZ WYKSZTA¸CENIA
ODPOWIEDNIEGO I POKREWNEGO

DLA POSZCZEGÓLNYCH SPECJALNOÂCI UPRAWNIE¡ BUDOWLANYCH

SpecjalnoÊç architektoniczna

1. Uprawnienia budowlane bez ograniczeƒ — wy-
kszta∏cenie wy˝sze na kierunku architektura i urba-
nistyka (O).

2. Uprawnienia budowlane w ograniczonym zakresie
— wykszta∏cenie wy˝sze na kierunku budownic-
two (P).

SpecjalnoÊç konstrukcyjno-budowlana

1. Uprawnienia budowlane bez ograniczeƒ — wy-
kszta∏cenie wy˝sze na kierunku budownictwo (O).

2. Uprawnienia budowlane w ograniczonym zakresie:

1) wykszta∏cenie wy˝sze na kierunku:

a) architektura i urbanistyka (P),

b) in˝ynieria Êrodowiska (P);

2) wykszta∏cenie Êrednie — technik budownictwa
(O).

SpecjalnoÊç drogowa

1. Uprawnienia budowlane bez ograniczeƒ — wy-
kszta∏cenie wy˝sze na kierunku budownictwo (O).

2. Uprawnienia budowlane w ograniczonym zakresie
— wykszta∏cenie Êrednie — technik drogownictwa
(O).

SpecjalnoÊç mostowa

1. Uprawnienia budowlane bez ograniczeƒ — wy-
kszta∏cenie wy˝sze na kierunku budownictwo (O).

2. Uprawnienia budowlane w ograniczonym zakresie
— wykszta∏cenie Êrednie:

1) technik drogownictwa (O);

2) technik dróg i mostów kolejowych (O).

SpecjalnoÊç kolejowa

1. Uprawnienia budowlane bez ograniczeƒ:



1) wykszta∏cenie wy˝sze na kierunku budownictwo
w specjalnoÊciach drogi kolejowe lub drogi ˝e-
lazne, lub in˝ynieria kolejowa (O) oraz

2) wykszta∏cenie wy˝sze na kierunku:

a) elektrotechnika w specjalnoÊci automatyka
lub automatyzacja kolei, lub in˝ynieria elek-
tryczna w transporcie szynowym, lub auto-
matyka i sterowanie ruchem kolejowym (O),
albo

b) transport w specjalnoÊci sterowanie ruchem
w transporcie lub sterowanie ruchem, lub za-
bezpieczenie ruchu pociàgów, lub automaty-
ka (O).

2. Uprawnienia budowlane w ograniczonym zakresie
w obszarze linii w´z∏ów i stacji kolejowych:

1) I stopnia — wykszta∏cenie wy˝sze na kierun-
ku budownictwo w specjalnoÊci drogi kolejo-
we lub drogi ˝elazne, lub in˝ynieria kolejowa
(O);

2) II stopnia:

a) wykszta∏cenie wy˝sze na kierunku budownic-
two w specjalnoÊci budownictwo komunika-
cyjne lub in˝ynieria komunikacyjna, lub in˝y-
nieria kolejowa (P),

b) wykszta∏cenie Êrednie — technik dróg i mo-
stów kolejowych (O).

3. Uprawnienia budowlane w ograniczonym zakresie
w obszarze urzàdzenia zabezpieczenia i sterowa-
nia ruchem kolejowym:

1) I stopnia — wykszta∏cenie wy˝sze na kierunku:

a) transport w specjalnoÊci sterowanie ruchem
w transporcie lub sterowanie ruchem, lub za-
bezpieczenie ruchu pociàgów, lub automaty-
ka (O) albo

b) elektrotechnika w specjalnoÊci automaty-
ka lub automatyzacja kolei, lub in˝ynieria
elektryczna w transporcie szynowym, lub au-
tomatyka i sterowanie ruchem kolejowym
(O);

2) II stopnia:

a) wykszta∏cenie wy˝sze na kierunku:

— elektrotechnika w specjalnoÊci automatyka
i in˝ynieria komputerowa lub informatyka
i elektronika, lub in˝ynieria elektryczna, lub
elektrotechnika, lub urzàdzenia i maszyny
elektryczne (P),

— automatyka i robotyka w specjalnoÊci auto-
matyka i in˝ynieria komputerowa lub infor-
matyka i elektronika, lub in˝ynieria elek-
tryczna, lub elektrotechnika, lub urzàdzenia
i maszyny elektryczne (P),

— elektronika i telekomunikacja w specjalnoÊci
automatyka i in˝ynieria komputerowa lub
informatyka i elektronika, lub in˝ynieria
elektryczna, lub elektrotechnika, lub urzà-
dzenia i maszyny elektryczne (P),

b) wykszta∏cenie Êrednie:

— technik elektryk (O),

— technik automatyk sterowania ruchem kole-
jowym (O).

SpecjalnoÊç wyburzeniowa

Uprawnienia budowlane bez ograniczeƒ — wykszta∏-
cenie wy˝sze na kierunku:

1) budownictwo (O);

2) in˝ynieria wojskowa (O);

3) górnictwo i geologia w specjalnoÊci eksploatacja
z∏ó˝ (O).

SpecjalnoÊç telekomunikacyjna

1. Uprawnienia budowlane bez ograniczeƒ — wy-
kszta∏cenie wy˝sze na kierunku:

1) elektronika i telekomunikacja w specjalnoÊci
z zakresu telekomunikacji (O) oraz

2) elektrotechnika w specjalnoÊci z zakresu teleko-
munikacji (O).

2. Uprawnienia budowlane w ograniczonym zakresie
w obszarze telekomunikacji przewodowej:

1) I stopnia wykszta∏cenie wy˝sze na kierunku:

a) elektronika i telekomunikacja w specjalnoÊci
z zakresu telekomunikacji (O),

b) elektrotechnika w specjalnoÊci z zakresu tele-
komunikacji (O);

2) II stopnia wykszta∏cenie Êrednie — technik tele-
komunikacji (O).

3. Uprawnienia budowlane w ograniczonym zakresie
w obszarze telekomunikacji radiowej:

1) I stopnia wykszta∏cenie wy˝sze na kierunku
elektronika i telekomunikacja w specjalnoÊci
z zakresu telekomunikacji (O);

2) II stopnia wykszta∏cenie Êrednie:

a) technik telekomunikacji (O),

b) technik teleinformatyk (O).

SpecjalnoÊç instalacyjna w zakresie sieci, instalacji
i urzàdzeƒ cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wo-
dociàgowych i kanalizacyjnych

1. Uprawnienia budowlane bez ograniczeƒ — wy-
kszta∏cenie wy˝sze na kierunku in˝ynieria Êrodowi-
ska (O).

2. Uprawnienia budowlane w ograniczonym zakre-
sie:

1) wykszta∏cenie wy˝sze na kierunku:

a) budownictwo (P),

b) energetyka (P);
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2) wykszta∏cenie Êrednie:

a) technik urzàdzeƒ sanitarnych (O),

b) technik in˝ynierii Êrodowiska i melioracji (O),

c) technik energetyk (O).

SpecjalnoÊç instalacyjna w zakresie sieci, instalacji
i urzàdzeƒ elektrycznych i elektroenergetycznych

1. Uprawnienia budowlane bez ograniczeƒ — wy-
kszta∏cenie wy˝sze na kierunku elektrotechnika (O).

2. Uprawnienia budowlane w ograniczonym zakresie
— wykszta∏cenie Êrednie:

1) technik elektryk (O);

2) technik elektroenergetyk (O);

3) technik elektroenergetyk transportu szynowego
(O).

ObjaÊnienia:
(O) — wykszta∏cenie odpowiednie,
(P) — wykszta∏cenie pokrewne. 
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Za∏àcznik nr 2

WYKAZ SPECJALIZACJI TECHNICZNO-BUDOWLANYCH WYODR¢BNIONYCH 
W SPECJALNOÂCIACH BUDOWLANYCH

Lp. SpecjalnoÊç
Specjalizacja techniczno-budowlana 

do projektowania lub kierowania 
robotami budowlanymi

1 konstrukcyjno-budowlana — geotechnika
— budowle podziemne 
— budynki wysokoÊciowe
— maszty i kominy przemys∏owe
— obiekty budowlane na terenach górniczych
— Êródlàdowe budowle hydrotechniczne
— morskie budowle hydrotechniczne
— obiekty budowlane melioracji wodnych

2 mostowa — drogowe obiekty in˝ynierskie

3 instalacyjna w zakresie sieci, instalacji
i urzàdzeƒ cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociàgowych i kanaliza-
cyjnych

— sieci, instalacje i urzàdzenia cieplne i wentylacyjne
— sieci, instalacje i urzàdzenia gazowe
— sieci, instalacje i urzàdzenia wodociàgowe i kanalizacyjne

818

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI

z dnia 12 maja 2005 r. 

w sprawie wzoru umowy o dofinansowanie projektu w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego 
„Restrukturyzacja i modernizacja sektora ˝ywnoÊciowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004—2006”

w zakresie dzia∏ania „Szkolenia” 

Na podstawie art. 28 pkt 2 ustawy z dnia 20 kwiet-
nia 2004 r. o Narodowym Planie Rozwoju (Dz. U.
Nr 116, poz. 1206 oraz z 2005 r. Nr 90, poz. 759) zarzà-
dza si´, co nast´puje:

§ 1. OkreÊla si´ wzór umowy o dofinansowanie
projektu w ramach Sektorowego Programu Operacyj-
nego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora ˝yw-
noÊciowego oraz rozwój obszarów wiejskich 
2004—2006” w zakresie dzia∏ania „Szkolenia”, stano-
wiàcy za∏àcznik do rozporzàdzenia.

§ 2. Umowy o dofinansowanie projektów w ra-
mach Sektorowego Programu Operacyjnego „Re-
strukturyzacja i modernizacja sektora ˝ywnoÊciowego

oraz rozwój obszarów wiejskich 2004—2006” w zakre-
sie dzia∏ania „Szkolenia” zawarte przed dniem wejÊcia
w ˝ycie rozporzàdzenia na podstawie wniosków o do-
finansowanie realizacji tych projektów, z∏o˝onych
w terminie od dnia 15 wrzeÊnia do dnia 15 paêdzierni-
ka 2004 r., zawierajàce zobowiàzania stron wymienio-
ne we wzorze umowy okreÊlonym w rozporzàdzeniu,
uznaje si´ za umowy zawarte zgodnie z przepisami te-
go rozporzàdzenia. 

§ 3. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem og∏o-
szenia. 

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: W. Olejniczak
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