
3. Badania lekarskie i konsultacje, o których mowa
w § 4 ust. 2 pkt 13, 14 i 16, przeprowadza si´ co
24 miesiàce.

§ 6. Badania lekarskie i konsultacj´, o których mo-
wa w § 4 ust. 2 pkt 14, 15 i 18, przeprowadza si´ przed
dopuszczeniem do udzia∏u w specjalistycznych zaj´-
ciach sportowych zawodników uprawiajàcych ta-
ekwondo WTF i boks.

§ 7. Badania lekarskie, o których mowa w § 4
ust. 2 pkt 16 i 18, przeprowadza si´ przed dopuszcze-
niem do udzia∏u w specjalistycznych zaj´ciach sporto-

wych zawodników uprawiajàcych zapasy w stylu kla-
sycznym i w stylu wolnym oraz judo.

§ 8. Badanie lekarskie, o którym mowa w § 4 ust. 2
pkt 17, przeprowadza si´ przed dopuszczeniem do
udzia∏u w specjalistycznych zaj´ciach sportowych za-
wodników uprawiajàcych podnoszenie ci´˝arów.

§ 9. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia.

Minister Sportu: T. Lipiec
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA TRANSPORTU I BUDOWNICTWA1)

z dnia 28 kwietnia 2006 r.

w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

Na podstawie art. 16 ust. 1 i 1a ustawy z dnia 7 lip-
ca 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) sposób stwierdzania posiadania tego przygoto-
wania;

3) ograniczenia zakresu uprawnieƒ budowlanych;

4) wykaz kierunków wykszta∏cenia odpowiedniego
i pokrewnego dla danej specjalnoÊci;

5) wykaz specjalizacji wyodr´bnionych w ramach
poszczególnych specjalnoÊci;

6) sposób przeprowadzania i zakres egzaminu;

7) zasady odp∏atnoÊci za post´powanie kwalifikacyj-
ne;

8) zasady wynagradzania cz∏onków komisji egzami-
nacyjnej.

§ 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 w∏aÊciwy organ
izby architektów albo izby in˝ynierów budownic-
twa, zgodnie z w∏aÊciwoÊcià okreÊlonà w ustawie
z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzàdach zawodo-
wych architektów, in˝ynierów budownictwa oraz
urbanistów (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z póên.
zm.3)).

Rozdzia∏ 2

Praktyka zawodowa

§ 3. 1. Praktyka zawodowa, o której mowa w art. 14
ust. 4 ustawy, odbywana jest po uzyskaniu dyplomu
ukoƒczenia wy˝szej uczelni pod kierownictwem osoby
posiadajàcej uprawnienia budowlane bez ograniczeƒ
we w∏aÊciwej specjalnoÊci i b´dàcej czynnym cz∏on-
kiem samorzàdu zawodowego.

2. Do praktyki zawodowej mo˝e zostaç zaliczona
praktyka odbyta po ukoƒczeniu trzeciego roku stu-
diów wy˝szych, z wy∏àczeniem praktyki obj´tej pro-
gramem studiów.

———————
1) Minister Transportu i Budownictwa kieruje dzia∏em admi-

nistracji rzàdowej — budownictwo, gospodarka prze-
strzenna i mieszkaniowa, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1
rozporzàdzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 paê-
dziernika 2005 r. w sprawie szczegó∏owego zakresu dzia-
∏ania Ministra Transportu i Budownictwa (Dz. U. Nr 220,
poz. 1900).

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, z 2005 r. Nr 113, poz. 954,
Nr 163, poz. 1362 i 1364 i Nr 169, poz. 1419 oraz z 2006 r.
Nr 12, poz. 63. 

———————
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,
z 2004 r. Nr 141, poz. 1492 oraz z 2005 r. Nr 150, poz. 1247.



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

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

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

1) wyszczególnienie robót budowlanych i obiektów
budowlanych, przy projektowaniu których bezpo-
Êrednio uczestniczy∏a lub pe∏ni∏a funkcj´ technicz-
nà na budowie osoba odbywajàca praktyk´ zawo-
dowà, z okreÊleniem: rodzaju, przeznaczenia, kon-
strukcji oraz, odpowiednio do wnioskowanej spe-
cjalnoÊci uprawnieƒ budowlanych, inne charakte-
rystyczne parametry techniczne lub u˝ytkowe,
a tak˝e lokalizacj´ i nazw´ inwestora;

2) okreÊlenie czynnoÊci wykonywanych w ka˝dym
tygodniu odbywanej praktyki, potwierdzonych
i zaopiniowanych co najmniej raz w miesiàcu
przez osob´ posiadajàcà odpowiednie uprawnie-
nia budowlane, pod kierownictwem której odby-
wana jest praktyka.

4. Przy zmianie rodzaju pracy lub jednostki, w któ-
rej osoba odbywa∏a praktyk´, oraz po zakoƒczeniu
praktyki zawodowej, osoba, pod kierownictwem której
odbywa∏a si´ praktyka, wpisuje w ksià˝ce praktyki za-
wodowej ogólnà ocen´ z teoretycznej i praktycznej
wiedzy z zakresu specjalnoÊci, w jakiej dana osoba
ubiega si´ o uprawnienia budowlane.

5. W przypadku odbycia praktyki zawodowej przy
projektowaniu lub budowie obiektów budowlanych
usytuowanych na terenach zamkni´tych, w jednostce
organizacyjnej podleg∏ej Ministrowi Obrony Narodo-
wej albo ministrowi w∏aÊciwemu do spraw wewn´trz-
nych, do wniosku, zamiast ksià˝ki praktyki zawodo-
wej, nale˝y do∏àczyç zaÊwiadczenie w∏aÊciwego woje-
wódzkiego inspektora nadzoru budowlanego, z wy-
szczególnieniem okresu praktyki zawodowej wraz
z ogólnà ocenà z teoretycznej i praktycznej wiedzy
z zakresu danej specjalnoÊci.

§ 5. 1. Przepisów § 4 nie stosuje si´ do praktyki za-
wodowej 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, z poÊwiadczeniem osoby nadzorujàcej,
posiadajàcej uprawnienia odpowiednie w danym kra-
ju. ZaÊwiadczenie powinno zawieraç:

1) wyszczególnienie robót budowlanych i obiektów
budowlanych, przy których projektowaniu bezpo-
Êrednio uczestniczy∏a lub pe∏ni∏a funkcj´ technicz-
nà na budowie osoba odbywajàca praktyk´ zawo-
dowà, z okreÊleniem: rodzaju, przeznaczenia, kon-
strukcji oraz, odpowiednio do wnioskowanej spe-

cjalnoÊci uprawnieƒ budowlanych, inne charakte-
rystyczne parametry techniczne lub u˝ytkowe,
a tak˝e lokalizacj´ i nazw´ inwestora;

2) potwierdzenie czasu trwania praktyki zawodowej
z podaniem dat rozpocz´cia i ukoƒczenia praktyki
przy projektowaniu lub budowie obiektów budow-
lanych, o których mowa w pkt 1, z okreÊleniem
charakteru wykonywanych czynnoÊci;

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

Rozdzia∏ 3

Nadawanie uprawnieƒ budowlanych, zakres
i sposób przeprowadzania egzaminu oraz zasady

odp∏atnoÊci za post´powanie kwalifikacyjne i zasady
wynagradzania cz∏onków komisji egzaminacyjnej

§ 6. Izba prowadzi post´powanie kwalifikacyjne
sk∏adajàce si´ z 2 etapów:

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

2) egzaminu na uprawnienia budowlane.

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

1) odpis dyplomu ukoƒczenia studiów magisterskich
albo dyplomu ukoƒczenia wy˝szych studiów za-
wodowych, o których mowa w art. 14 ust. 3 usta-
wy; 

2) ksià˝k´ praktyki zawodowej lub zaÊwiadczenie po-
twierdzajàce odbycie praktyki za granicà, o której
mowa w § 5 ust. 2;

3) dowód uiszczenia op∏aty, o której mowa w § 13
ust. 1 pkt 1.

2. Kwalifikowanie wykszta∏cenia za odpowiednie
lub pokrewne dla danej specjalnoÊci uprawnieƒ bu-
dowlanych dokonuje si´ przez stwierdzenie zgodnoÊci
ukoƒczonego kierunku studiów i specjalnoÊci potwier-
dzonych w dyplomie z wymaganym dla tej specjalno-
Êci uprawnieƒ budowlanych wykszta∏ceniem okreÊlo-
nym w wykazie stanowiàcym za∏àcznik nr 1 do rozpo-
rzàdzenia. 

3. Wykszta∏cenie uzyskane za granicà i uznane
w Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie przepisów
odr´bnych, którego kierunek jest okreÊlany w sposób
odbiegajàcy od przyj´tego w rozporzàdzeniu, podlega
indywidualnemu rozpatrzeniu i uznaniu przez w∏aÊci-
wà komisj´ kwalifikacyjnà, na podstawie programu
kszta∏cenia, jako wykszta∏cenie odpowiednie lub po-
krewne dla danej specjalnoÊci.

4. W przypadku stwierdzenia braków w dokumen-
tach do∏àczonych do wniosków izba wzywa, w drodze
postanowienia, osob´ ubiegajàcà si´ o nadanie
uprawnieƒ budowlanych do uzupe∏nienia braków
w terminie 30 dni.
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5. Izba mo˝e ˝àdaç od organu administracji archi-
tektoniczno-budowlanej lub nadzoru budowlanego al-
bo od autora projektu lub inwestora przedstawienia
prac projektowych wykonanych w ramach praktyki za-
wodowej lub potwierdzenia zakresu robót budowla-
nych, w których uczestniczy∏a osoba ubiegajàca si´
o uprawnienia budowlane.

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. 4;

2) je˝eli wykszta∏cenie lub praktyka zawodowa oso-
by ubiegajàcej si´ o uprawnienia budowlane nie
odpowiada wymaganiom, o których mowa w § 3;

3) po stwierdzeniu podania nieprawdziwych lub fa∏-
szywych danych w ksià˝ce praktyki zawodowej
lub w zaÊwiadczeniu potwierdzajàcym odbycie
praktyki za granicà. 

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

1) znajomoÊci procesu budowlanego; 

2) umiej´tnoÊci praktycznego zastosowania wiedzy
technicznej.

§ 9. 1. W zale˝noÊci od posiadanego wykszta∏cenia
i zakresu odbytej praktyki zawodowej egzamin jest
przeprowadzany:

1) na uprawnienia budowlane do projektowania
w danej specjalnoÊci;

2) na uprawnienia budowlane do kierowania robota-
mi budowlanymi w danej specjalnoÊci;

3) na uprawnienia budowlane do projektowania
i kierowania robotami budowlanymi w danej spe-
cjalnoÊci.

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.

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

2. Zawiadomienie o terminie egzaminu izba dor´-
cza, przez poczt´ listem poleconym za potwierdze-
niem odbioru, osobie ubiegajàcej si´ o uprawnienia
budowlane, co najmniej na miesiàc przed tym termi-
nem.

3. Negatywny wynik cz´Êci pisemnej egzaminu po-
woduje niedopuszczenie do cz´Êci ustnej egzaminu.
Izba okreÊla termin, po up∏ywie którego osoba ubiega-

jàca si´ o uprawnienia budowlane mo˝e ponownie
przystàpiç do egzaminu na uprawnienia budowlane.
Termin ten nie mo˝e byç krótszy ni˝ 3 miesiàce.

§ 11. 1. Po zakoƒczeniu cz´Êci ustnej egzaminu
w sprawie nadania uprawnieƒ budowlanych izba wy-
daje decyzj´:

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

2) o odmowie nadania uprawnieƒ budowlanych —
w razie negatywnego wyniku cz´Êci ustnej egza-
minu.

2. W decyzji o odmowie nadania uprawnieƒ bu-
dowlanych izba okreÊla termin, po którego up∏ywie
osoba ubiegajàca si´ o uprawnienia budowlane mo˝e
ponownie przystàpiç do cz´Êci ustnej egzaminu. Ter-
min ten nie mo˝e byç krótszy ni˝ 3 miesiàce.

§ 12. Kopia ostatecznej decyzji, o której mowa
w § 11 ust. 1 pkt 1, jest przekazywana do G∏ównego In-
spektora Nadzoru Budowlanego w celu dokonania
wpisu do centralnego rejestru osób posiadajàcych
uprawnienia budowlane.

§ 13. 1. Op∏ata za post´powanie kwalifikacyjne:

1) z tytu∏u kwalifikowania wykszta∏cenia i praktyki za-
wodowej jest równa 50 % minimalnego wynagro-
dzenia za prac´,

2) z tytu∏u przeprowadzenia egzaminu jest równa
50 % minimalnego wynagrodzenia za prac´,

3) z tytu∏u ponownego przeprowadzenia cz´Êci ust-
nej egzaminu jest równa 30 % minimalnego wy-
nagrodzenia za prac´

— ustalonego na podstawie przepisów ustawy z dnia
10 paêdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodze-
niu za prac´ (Dz. U. Nr 200, poz. 1679, z 2004 r.
Nr 240, poz. 2407 oraz z 2005 r. Nr 157, poz. 1314).

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 i 3, podlega zwrotowi w przypadku usprawiedli-
wionego niestawienia si´ na egzamin lub usprawiedli-
wionego odstàpienia od egzaminu.

§ 14. Za udzia∏ w post´powaniu kwalifikacyjnym,
w tym za przeprowadzenie egzaminu na uprawnienia
budowlane, cz∏onkom komisji egzaminacyjnej przy-
s∏uguje wynagrodzenie. Wynagrodzenie cz∏onka ko-
misji egzaminacyjnej nie powinno byç wy˝sze ni˝:

1) za udzia∏ w kwalifikowaniu — 9 % op∏aty ustalo-
nej na podstawie § 13 ust. 1 pkt 1 od jednego
wniosku;
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2) za przeprowadzenie egzaminu — 9 % op∏aty usta-
lonej na podstawie § 13 ust. 1 pkt 2 od jednej oso-
by egzaminowanej;

3) za ponowne przeprowadzenie egzaminu ustnego
— 9 % op∏aty ustalonej na podstawie § 13 ust. 1
pkt 3 od jednej osoby egzaminowanej.

Rozdzia∏ 4

SpecjalnoÊci budowlane

§ 15. Uprawnienia budowlane do projektowania
w odpowiedniej specjalnoÊci uprawniajà do sporzà-
dzania projektu zagospodarowania dzia∏ki lub terenu,
w zakresie danej specjalnoÊci.

§ 16. 1. Uprawnienia budowlane w specjalnoÊci ar-
chitektonicznej bez ograniczeƒ uprawniajà do projek-
towania lub kierowania robotami budowlanymi zwià-
zanymi z obiektem budowlanym 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 lub kierowania robotami budowla-
nymi 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;

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´˝a-
nych 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 pu-
blicznych, z wy∏àczeniem drogowych obiektów in-
˝ynierskich 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;
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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: stacja, w´ze∏, linia i bocznica kolejowa oraz
z nimi zwiàzane inne budowle kolejowe, w rozumieniu
przepisów o warunkach technicznych, jakim powinny
odpowiadaç budowle kolejowe, z wy∏àczeniem bu-
dowli, o których mowa w § 19 ust. 1 pkt 2, oprócz prze-
pustów.

2. Uprawnienia budowlane w specjalnoÊci kolejo-
wej w ograniczonym zakresie uprawniajà do projekto-
wania obiektu budowlanego lub kierowania robotami
budowlanymi zwiàzanymi z obiektem budowlanym,
takim jak: linia i bocznica kolejowa oraz przepust.

§ 21. Uprawnienia budowlane w specjalnoÊci wy-
burzeniowej bez ograniczeƒ uprawniajà do projekto-
wania robót rozbiórkowych i kierowania tymi robota-
mi budowlanymi zwiàzanymi z u˝yciem materia∏ów
wybuchowych.

§ 22. 1. Uprawnienia budowlane w specjalnoÊci te-
lekomunikacyjnej bez ograniczeƒ uprawniajà do pro-
jektowania obiektu budowlanego lub kierowania ro-
botami budowlanymi zwiàzanymi z obiektem budow-
lanym w zakresie telekomunikacji przewodowej wraz
z infrastrukturà telekomunikacyjnà oraz telekomunika-
cji radiowej wraz z infrastrukturà towarzyszàcà.

2. Uprawnienia budowlane w specjalnoÊci teleko-
munikacyjnej w ograniczonym zakresie uprawniajà do
projektowania obiektu budowlanego lub kierowania
robotami budowlanymi zwiàzanymi z obiektem bu-
dowlanym wraz z infrastrukturà telekomunikacyjnà,
w odniesieniu do obiektu budowlanego, takiego jak:
lokalne linie i instalacje.

§ 23. 1. Uprawnienia budowlane w specjalnoÊci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzàdzeƒ
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociàgo-
wych i kanalizacyjnych bez ograniczeƒ uprawniajà do
projektowania obiektu budowlanego lub kierowania
robotami budowlanymi zwiàzanymi z obiektem bu-
dowlanym, takim jak: sieci i instalacje cieplne, wenty-
lacyjne, gazowe, wodociàgowe i kanalizacyjne, z do-
borem w∏aÊciwych urzàdzeƒ w projekcie budowla-
nym oraz ich instalowaniem w procesie budowy lub
remontu. 

2. Uprawnienia budowlane w specjalnoÊci, o któ-
rej mowa w ust. 1, w ograniczonym zakresie upraw-
niajà do projektowania, z doborem w∏aÊciwych urzà-
dzeƒ, lub kierowania robotami budowlanymi przy wy-
konywaniu instalacji wraz z przy∏àczami i instalowa-
niem tych urzàdzeƒ dla obiektów budowlanych o ku-
baturze do 1 000 m3.

§ 24. 1. Uprawnienia budowlane w specjalnoÊci in-
stalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzàdzeƒ elek-

trycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeƒ
uprawniajà do projektowania obiektu budowlanego
lub kierowania robotami budowlanymi zwiàzanymi
z obiektem budowlanym, takim jak: sieci, instalacje
i urzàdzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym
kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne
wraz z urzàdzeniami do zasilania i sterowania.

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´, z wyjàt-
kiem osób okreÊlonych w § 17 ust. 3. 

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´tno-
Êci praktycznego zastosowania wiedzy technicznej
w zakresie tej specjalizacji. 

3. W sk∏adzie komisji kwalifikacyjnej nie mniej ni˝
po∏owa jej cz∏onków powinna posiadaç specjalizacj´
odpowiadajàcà specjalizacji, o którà ubiega si´ osoba
egzaminowana. 

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

1) o nadaniu specjalizacji — w razie pozytywnego
wyniku egzaminu;
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2) o odmowie nadania specjalizacji — w razie nega-
tywnego wyniku egzaminu.

5. Przepisy § 3, § 4 ust. 1—3, § 7, § 8, § 9 ust. 1,
§ 10 oraz § 12—14 stosuje si´ odpowiednio.

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 § 4 i § 7 ust. 1 pkt 2 nie stosuje si´ do
praktyki zawodowej odbytej przed dniem 1 stycznia
1995 r.

§ 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 izb´, na
podstawie programu kszta∏cenia, jako wykszta∏cenie
odpowiednie lub pokrewne dla danej specjalnoÊci.

§ 30. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia.4)

Minister Transportu i Budownictwa: J. Polaczek

———————
4) Niniejsze rozporzàdzenie by∏o poprzedzone rozporzàdze-

niem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w spra-
wie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. Nr 96, poz. 817), które traci moc z dniem wejÊcia
w ˝ycie niniejszego rozporzàdzenia na podstawie art. 6
ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o zmianie ustawy — Prawo
budowlane oraz o zmianie niektórych innych ustaw
(Dz. U. Nr 163, poz. 1364).
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Za∏àczniki do rozporzàdzenia Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. (poz. 578)

Za∏àcznik nr 1

WYKAZ WYKSZTA¸CENIA ODPOWIEDNIEGO I POKREWNEGO DLA POSZCZEGÓLNYCH SPECJALNOÂCI
UPRAWNIE¡ BUDOWLANYCH

SpecjalnoÊç architektoniczna

1. Uprawnienia budowlane do projektowania bez
ograniczeƒ i sprawdzania projektów architektoniczno-
-budowlanych — ukoƒczone studia magisterskie na
kierunku architektura i urbanistyka (O).

2. Uprawnienia budowlane do projektowania
w ograniczonym zakresie — ukoƒczone wy˝sze studia
zawodowe na kierunku architektura i urbanistyka (O)
lub ukoƒczone studia magisterskie na kierunku bu-
downictwo (P).

SpecjalnoÊç konstrukcyjno-budowlana

1. Uprawnienia budowlane bez ograniczeƒ —
ukoƒczone studia magisterskie na kierunku budownic-
two (O).

2. Uprawnienia budowlane w ograniczonym za-
kresie — ukoƒczone studia zawodowe na kierunku bu-
downictwo (O) lub ukoƒczone studia magisterskie na
kierunku:

1) architektura i urbanistyka (P);

2) in˝ynieria Êrodowiska (P).

SpecjalnoÊç drogowa

1. Uprawnienia budowlane bez ograniczeƒ —
ukoƒczone studia magisterskie na kierunku budownic-
two (O).

2. Uprawnienia budowlane w ograniczonym za-
kresie — ukoƒczone studia zawodowe na kierunku bu-
downictwo (O).

SpecjalnoÊç mostowa

1. Uprawnienia budowlane bez ograniczeƒ —
ukoƒczone studia magisterskie na kierunku budownic-
two (O).

2. Uprawnienia budowlane w ograniczonym za-
kresie — ukoƒczone studia zawodowe na kierunku bu-
downictwo (O).

SpecjalnoÊç kolejowa

1. Uprawnienia budowlane bez ograniczeƒ —
ukoƒczone studia magisterskie na kierunku budownic-
two w specjalnoÊciach drogi kolejowe lub drogi ˝ela-
zne (O).

2. Uprawnienia budowlane w ograniczonym za-
kresie — ukoƒczone studia zawodowe na kierunku bu-
downictwo w specjalnoÊci drogi kolejowe lub drogi
˝elazne (O).

SpecjalnoÊç wyburzeniowa

Uprawnienia budowlane bez ograniczeƒ — ukoƒ-
czone studia magisterskie na kierunku:

1) budownictwo (O);

2) górnictwo i geologia w specjalnoÊci eksploatacja
z∏ó˝ (O);

3) in˝ynieria wojskowa (O).

SpecjalnoÊç telekomunikacyjna

1. Uprawnienia budowlane bez ograniczeƒ —
ukoƒczone studia magisterskie na kierunku:



1) elektronika i telekomunikacja w specjalnoÊci z za-
kresu telekomunikacji (O);

2) elektrotechnika w specjalnoÊci z zakresu telekomu-
nikacji (O).

2. Uprawnienia budowlane w ograniczonym zakre-
sie — ukoƒczone studia zawodowe na kierunku:

1) elektronika i telekomunikacja w specjalnoÊci z za-
kresu telekomunikacji (O);

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

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

1. Uprawnienia budowlane bez ograniczeƒ —
ukoƒczone studia magisterskie na kierunku in˝ynieria
Êrodowiska (O).

2. Uprawnienia budowlane w ograniczonym zakre-
sie — ukoƒczone studia zawodowe na kierunku in˝y-
nieria Êrodowiska (O) lub wykszta∏cenie wy˝sze na kie-
runku:

1) budownictwo (P);

2) energetyka (P).

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

1. Uprawnienia budowlane bez ograniczeƒ —
ukoƒczone studia magisterskie na kierunku elektro-
technika (O).

2. Uprawnienia budowlane w ograniczonym zakre-
sie — ukoƒczone studia zawodowe na kierunku elektro-
technika (O) lub transport w specjalnoÊci sterowanie ru-
chem w transporcie lub sterowanie ruchem lub zabez-
pieczenie ruchu pociàgów lub automatyka i robotyka (P).
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ObjaÊnienia:
(O) — wykszta∏cenie odpowiednie,
(P) — wykszta∏cenie pokrewne.

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

— obiekty budowlane budownictwa ogólnego

— obiekty budowlane budownictwa przemys∏owego

— budowle wysokoÊciowe

— budowle hydrotechniczne

— obiekty budowlane melioracji wodnych

— rusztowania i deskowania wielofunkcyjne 

2 mostowa — drogowe obiekty in˝ynierskie

— kolejowe obiekty in˝ynierskie

3 instalacyjna w zakresie sieci, insta-
lacji i urzàdzeƒ cieplnych, wentyla-
cyjnych, gazowych, wodociàgo-
wych i kanalizacyjnych

— sieci, instalacje i urzàdzenia cieplne i wentylacyjne

— sieci, instalacje i urzàdzenia gazowe

— sieci, instalacje i urzàdzenia wodociàgowe i kanalizacyjne

4 instalacyjna w zakresie sieci, insta-
lacji i urzàdzeƒ elektrycznych
i elektroenergetycznych

— sieci, instalacje i urzàdzenia elektryczne i elektroenergetyczne
powy˝ej 45 kV 

— sieci , instalacje i urzàdzenia elektryczne i elektroenergetyczne
w elektrowniach jàdrowych

— trakcje elektryczne
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