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Projekt 

10.10.2013 r. 

7.11.2013 r. 

21.11.2013 r. 

05.12.2013 r. 

09.01.2014 r. 

23.01.2014 r. 

 

 

USTAWA 

z dnia      2014 r. 

 

o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów  

regulowanych
1) 

 

 

Art. 1.  

W ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409) 

wprowadza się następujące zmiany: 

1) w art. 3 pkt 19 otrzymuje brzmienie: 

„19) organie samorządu zawodowego – należy przez to rozumieć organy okre-

ślone w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych ar-

chitektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2013 r. poz. 

932 i 1650);”; 

2) w art. 12: 

a) w ust. 1 uchyla się pkt 7, 

b) po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu: 

„3a. Właściwa izba samorządu zawodowego prowadzi postępowanie kwa-

lifikacyjne składające się z dwóch etapów: 

                                                 
1)

 Niniejszą ustawą zmienia się ustawy: ustawę z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane, ustawę z 

dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustawę z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatko-

wym, ustawę z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym, ustawę z dnia 15 grudnia 

2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów, 

ustawę z dnia 11 sierpnia 2001 r. o szczególnych zasadach odbudowy, remontów i rozbiórek 

obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania żywiołu, ustawę z 

dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze, ustawę z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospoda-

rowaniu przestrzennym, ustawę z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym, ustawę z dnia 

22 maja 2003 r. o pośrednictwie ubezpieczeniowym, ustawę z dnia 22 maja 2003 r. o działalności 

ubezpieczeniowej, ustawę z dnia 17 października 2003 r. o wykonywaniu prac podwodnych, 

ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, ustawę z dnia 19 marca 2004 r. 

– Prawo celne, ustawę z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym, ustawę z dnia 

13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy, ustawę z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwesty-

cjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu, ustawę 

z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do ba-

dania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym, ustawę z dnia 19 listopada 2009 r. o 

grach hazardowych, ustawę z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomuni-

kacyjnych oraz ustawę z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie morskim. 
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1) kwalifikowania wykształcenia i praktyki zawodowej za jako od-

powiednie lub pokrewne dla danej specjalności uprawnień bu-

dowlanych, zwanego dalej „kwalifikowaniem”; 

2) egzaminu ze znajomości procesu budowlanego oraz umiejętności 

praktycznego zastosowania wiedzy technicznej.”, 

c) po ust. 4 dodaje się ust. 4a–4h w brzmieniu: 

„4a. Egzamin składa się z części pisemnej, przeprowadzanej w formie te-

stu, oraz z części ustnej. 

4b. Z egzaminu zwalnia się absolwenta studiów wyższych prowadzonych 

na podstawie umowy, o której mowa w art. 168b ust. 2 ustawy z dnia 

27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r. poz. 

572, z późn. zm.
2)

), zawartej między uczelnią a właściwym organem 

samorządu zawodowego w zakresie odpowiadającym programowi 

kształcenia opracowanemu z udziałem organu samorządu zawodowego 

oraz zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 16. 

4c. W zależności od posiadanego wykształcenia i zakresu odbytej praktyki 

zawodowej egzamin jest przeprowadzany na uprawnienia budowlane 

do: 

1) projektowania w danej specjalności; 

2) kierowania robotami budowlanymi w danej specjalności; 

3) projektowania i kierowania robotami budowlanymi w danej spe-

cjalności. 

4d. Przy ubieganiu się o nadanie uprawnień budowlanych w innej specjal-

ności lub w innym zakresie niż posiadane egzamin jest ograniczony 

wyłącznie do zagadnień nieobjętych zakresem egzaminu obowiązują-

cym przy ubieganiu się o już posiadane uprawnienia budowlane. 

4e. Egzamin jest przeprowadzany co najmniej dwa razy w roku, w termi-

nach ustalanych przez właściwą izbę samorządu zawodowego. 

4f. Zawiadomienie o terminie egzaminu właściwa izba samorządu zawo-

dowego doręcza, za pośrednictwem operatora pocztowego przesyłką 

poleconą za potwierdzeniem odbioru, osobie ubiegającej się o nadanie 

uprawnień budowlanych, co najmniej miesiąc przed tym terminem. 

4g. Negatywny wynik części pisemnej egzaminu powoduje niedopuszcze-

nie do części ustnej. 

4h. Osoba, która uzyskała negatywny wynik z egzaminu, może ponownie 

do niego przystąpić, nie wcześniej niż po upływie 3 miesięcy. Osoba, 

która uzyskała negatywny wynik z części ustnej egzaminu, może po-

nownie przystąpić tylko do tej części.”, 

d) ust. 5 otrzymuje brzmienie: 

„5. Osoba ubiegająca się o nadanie uprawnień budowlanych wnosi opłatę 

za postępowanie kwalifikacyjne.”, 

e) po ust. 5 dodaje się ust. 5a–5e w brzmieniu: 

                                                 
2)

 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2012 r. poz. 742 i 

1544, z 2013 r. poz. 675, 829, 1005, 1588 i 1650 oraz z 2014 r. poz. 7. 
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„5a. Opłata za postępowanie kwalifikacyjne o nadanie uprawnień budow-

lanych, o których mowa w art. 14 ust. 3 pkt 1–4: 

1) z tytułu kwalifikowania nie przekracza 22% kwoty przecięt-

nego wynagrodzenia w gospodarce narodowej z kwartału po-

przedzającego kwartał, w którym dokonuje się uiszczenia 

opłaty, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Staty-

stycznego na podstawie ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o 

emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych 

(Dz. U. z 2013 r. poz. 1440, 1717 i 1734) zwanego dalej „prze-

ciętnym wynagrodzeniem”; 

2) z tytułu przeprowadzenia egzaminu nie przekracza 22% kwo-

ty przeciętnego wynagrodzenia; 

3) z tytułu ponownego przeprowadzenia części ustnej egzaminu 

nie przekracza 13% kwoty przeciętnego wynagrodzenia.  

5b. Opłata za postępowanie kwalifikacyjne o nadanie uprawnień budowla-

nych, o których mowa w art. 14 ust. 3 pkt 5 i 6: 

1) z tytułu kwalifikowania nie przekracza 33% kwoty przecięt-

nego wynagrodzenia; 

2) z tytułu przeprowadzenia egzaminu nie przekracza 33% kwo-

ty przeciętnego wynagrodzenia; 

3) z tytułu ponownego przeprowadzenia części ustnej egzaminu 

nie przekracza 19% kwoty przeciętnego wynagrodzenia. 

5c. Opłatę za postępowanie kwalifikacyjne wnosi się na rachunek banko-

wy właściwej izby samorządu zawodowego, co najmniej 14 dni przed 

terminem egzaminu. Opłata stanowi przychód właściwej izby samorzą-

du zawodowego. 

5d. Opłata, o której mowa w ust. 5a pkt 1 i ust. 5b pkt 1, nie podlega zwro-

towi, natomiast opłata, o której mowa w ust. 5a pkt 2 i 3 oraz ust. 5b 

pkt 2 i 3, podlega zwrotowi w przypadku usprawiedliwionego niesta-

wienia się na egzamin albo usprawiedliwionego odstąpienia od egzami-

nu. 

5e. Za udział w postępowaniu kwalifikacyjnym członkom komisji egza-

minacyjnej przysługuje wynagrodzenie z opłat za postępowanie kwali-

fikacyjne. Wynagrodzenie członka komisji egzaminacyjnej nie powinno 

może być wyższe niż: 

1) za udział w kwalifikowaniu – 9% opłaty ustalonej na podstawie 

ust. 5a pkt 1 i ust. 5b pkt 1 od jednego wniosku o nadanie upraw-

nień budowlanych; 

2) za przeprowadzenie egzaminu – 9% opłaty ustalonej na podstawie 

ust. 5a pkt 2 i ust. 5b pkt 2 od jednej osoby egzaminowanej; 

3) za ponowne przeprowadzenie części ustnej egzaminu – 9% opłaty 

ustalonej na podstawie ust. 5a pkt 3 i ust. 5b pkt 3 od jednej osoby 

egzaminowanej.”; 

3) w art. 13 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Uprawnienia budowlane mogą być udzielane do projektowania lub kierowa-

nia robotami budowlanymi.”; 
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4) w art. 14: 

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Uprawnienia budowlane są udzielane w specjalnościach: 

1) architektonicznej; 

2) konstrukcyjno-budowlanej; 

3) inżynieryjnej: 

a) mostowej, 

b) drogowej, 

c) kolejowej, 

d) hydrotechnicznej, 

e) wyburzeniowej; 

4) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń: 

a) telekomunikacyjnych, 

b) cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych 

i kanalizacyjnych, 

c) elektrycznych i elektroenergetycznych.”, 

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Uzyskanie uprawnień budowlanych w specjalnościach, o których mowa 

w ust. 1, wymaga: 

1) do projektowania bez ograniczeń: 

a) ukończenia studiów drugiego stopnia na kierunku odpowied-

nim dla danej specjalności, 

b) odbycia rocznej praktyki przy sporządzaniu projektów, 

c) odbycia rocznej praktyki na budowie; 

2) do projektowania w ograniczonym zakresie: 

a) ukończenia: 

– studiów pierwszego stopnia na kierunku odpowiednim dla 

danej specjalności lub 

– studiów drugiego stopnia na kierunku pokrewnym dla da-

nej specjalności, 

b) odbycia rocznej praktyki przy sporządzaniu projektów, 

c) odbycia rocznej praktyki na budowie; 

3) do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń: 

a) ukończenia studiów drugiego lub pierwszego stopnia na kie-

runku odpowiednim dla danej specjalności, 

b) odbycia odpowiednio półtorarocznej lub trzyletniej praktyki 

na budowie; 

4) do kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie: 

a) ukończenia: 

– studiów drugiego stopnia na kierunku pokrewnym dla danej 

specjalności lub 
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– studiów pierwszego stopnia na kierunku odpowiednim dla 

danej specjalności, lub 

– studiów pierwszego stopnia na kierunku pokrewnym dla 

danej specjalności, lub 

b) posiadania tytułu zawodowego technika, mistrza zgodnie z 

przepisami o rzemiośle albo dyplomu potwierdzającego 

kwalifikacje zawodowe w zawodzie nauczanym na poziomie 

technika w zawodach związanych z budownictwem, w zakre-

sie odpowiednim dla tej danej specjalności, 

c) odbycia praktyki na budowie w wymiarze: 

– półtora roku w przypadku, o którym mowa w lit. a tiret 

pierwsze i drugie, 

– trzech lat w przypadku, o którym mowa w lit. a tiret trze-

cie, 

– czterech lat w przypadku, o którym mowa w lit. b; 

5) do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ogra-

niczeń: 

a) ukończenia studiów drugiego stopnia na kierunku odpowied-

nim dla danej specjalności, 

b) odbycia rocznej praktyki przy sporządzaniu projektów, 

c) odbycia półtorarocznej praktyki na budowie; 

6) do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w ograni-

czonym zakresie: 

a) ukończenia: 

– studiów pierwszego stopnia na kierunku odpowiednim dla 

danej specjalności lub 

– studiów drugiego stopnia na kierunku pokrewnym dla da-

nej specjalności, 

b) odbycia rocznej praktyki przy sporządzaniu projektów, 

c) odbycia półtorarocznej praktyki na budowie.”, 

c) po ust. 4 dodaje się ust. 4a i 4b w brzmieniu: 

„4a. Praktykę studencką uznaje się za część lub całość praktyki zawodo-

wej, o której mowa w ust. 4, jeżeli została odbyta oraz udokumentowa-

na zgodnie z przepisami dotyczącymi praktyki studenckiej, w przypad-

ku gdy odbywała się na studiach o profilu praktycznym w zakresie od-

powiadającym programowi kształcenia opracowanemu z udziałem or-

ganu samorządu zawodowego oraz w sposób określony w przepisach 

wydanych na podstawie art. 16, zgodnie z warunkami określonymi w 

umowie, o której mowa w art. 168b ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 

r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r. poz. 572, z późn. 

zm.
3)

), zawartej między uczelnią a organem samorządu zawodowego. 

                                                 
3)

 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2012 r. poz. 742 i 

1544, z 2013 r. poz. 675, 829, 1005, 1588 i 1650 oraz z 2014 r. poz. 7. 
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4b. Za równorzędną z praktyką zawodową polegającą na bezpośrednim 

uczestnictwie w pracach projektowych, o której mowa w ust. 4, można 

uznać uznaje się roczną praktykę przy sporządzaniu projektów odbytą 

pod patronatem osoby posiadającej odpowiednie uprawnienia budowla-

ne, zwanej dalej „patronem”. Patronem, może być osoba, która po-

siada co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe przy sporzą-

dzaniu projektów w ramach posiadanych uprawnień budowlanych. 

4c. Patron może zdecydować o skróceniu praktyki, o której mowa w ust. 

4b, nie więcej jednak niż o 6 miesięcy. 

4d. Patron ponosi odpowiedzialność zawodową za projekty architekto-

niczno-budowlane sporządzane przez osobę, która odbyła skróconą 

praktykę, oraz jest obowiązany do sprawdzania tych projektów zgodnie 

z art. 20 ust. 2 i 4, przez okres odpowiadający skróceniu praktyki, li-

czony od dnia uzyskania wpisu na listę właściwej izby samorządu za-

wodowego przez tę osobę.”, 

d) ust. 5 otrzymuje brzmienie: 

„5. Do osób ubiegających się o nadanie uprawnień budowlanych bez ogra-

niczeń, posiadających uprawnienia budowlane w ograniczonym zakre-

sie w tej specjalności, nie stosuje się przepisów ust. 3 pkt 1 lit. b i c, pkt 

3 lit. b lub pkt 5 lit. b i c.”; 

5) uchyla się art. 15; 

6) art. 16 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 16. Minister właściwy do spraw budownictwa, lokalnego planowania 

i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa określi, 

w drodze rozporządzenia: 

1) rodzaje i zakres przygotowania zawodowego do wykonywa-

nia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie: 

a) kierunki studiów wyższych odpowiednie lub pokrewne dla 

danej specjalności, 

b) wykaz zawodów technicznych w budownictwie, 

c) wykaz specjalizacji wyodrębnionych w ramach poszcze-

gólnych specjalności, 

2) sposób stwierdzania posiadania przygotowania zawodowego 

i jego weryfikacji, w tym sposób: 

a) dokumentowania i weryfikacji posiadanego wykształce-

nia, a także kwalifikowania, 

b) stwierdzania przygotowania zawodowego oraz sposób je-

go dokumentowania do uzyskania specjalizacji technicz-

no-budowlanej, 

c) dokumentowania i odbywania praktyki, a także kryteria 

uznawania praktyki, 

d) przeprowadzania egzaminu ze znajomości procesu budow-

lanego oraz umiejętności praktycznego zastosowania wie-

dzy technicznej, 

3) ograniczenia zakresu uprawnień budowlanych 
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– mając na względzie zapewnienie przejrzystego i sprawnego 

przeprowadzania czynności związanych z nadawaniem upraw-

nień budowlanych, a także uznawaniem praktyk zawodowych.”; 

7) w art. 20 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Projektant ma obowiązek zapewnić sprawdzenie projektu architektoniczno-

budowlanego pod względem zgodności z przepisami, w tym techniczno-

budowlanymi, przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane do projek-

towania bez ograniczeń w odpowiedniej specjalności.”; 

8) w art. 76 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. W skład komisji, o której mowa w ust. 1 pkt 1, wchodzą: przedstawiciel wła-

ściwego organu jako przewodniczący, przedstawiciele innych zainteresowa-

nych lub właściwych rzeczowo organów administracji rządowej, przedsta-

wiciele samorządu terytorialnego, a także, w miarę potrzeby, rzeczoznawca 

budowlany lub inne osoby posiadające wymagane kwalifikacje zawodo-

we.”; 

9) w art. 88a: 

a) w ust.1 w pkt 3 uchyla się lit. b, 

b) w ust. 2 uchyla się pkt 10, 

c) w ust. 4 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

„1) numer decyzji o nadaniu uprawnień;”. 

 

 


